Na de overgave van het Belgische leger tijdens de
oorlog 1914-1918 werd Eduard Léon Baes aangesteld
als dienstdoend priester te Castelré (Nederland) en tevens
ook als aalmoezenier voor de Belgische vluchtelingen.

Van de heer Rudi De Roeck, een parochiaan van Pastoor Baes, kregen wij verschillende tips
en gegevens over de pastoor.
Onze aandacht werd getrokken en wij zochten verder, ook al was het boek
“STAMBOEK – Familie BAES” juist verschenen.
Ook van de aangetrouwde familie Vercruyssen kregen wij welwillende medewerking met het
ter beschikking stellen van foto’s van uitgereikte ‘oorlogsonderscheidingen‘ aan hun
familielid langs moederszijde: oom Eduard. (archief dr. Vercruyssen en foto’s Dany
Vercruyssen)
Voor meerdere opzoekingen en nadere uitleg over de door priester Baes verdiende decoraties
konden wij bij de heer Hendrik Meersschaert terecht.
En ook via de heer Herman Janssen kregen wij inzage en hulp en de toelating om de vele
gegevens van de ‘Heemkundekring Baarle-Hertog-Nassau’ omtrent ons familielid Eduard
Léon Baes te mogen raadplegen en publiceren voor ons onderzoek omtrent
“STAMBOEK – Familie BAES”. Hierbij onze oprechte dank en een verwijzing naar de zeer
mooie verzorgde Nederlandse website Heemkundekring Amalia van Solms:
www.amaliavansolms.org Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré,
Ulicoten en het traject van de versperring rond Baarle tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Hun tweede website: www.dodendraad.org

Aalmoezenier Baes

Ook dank aan mijn dochter Chantal voor haar medewerking.

2

wb-stamboom-bidprenten.be

Aalmoezenier Baes

3

wb-stamboom-bidprenten.be

Aalmoezenier Baes

W IJ MERKEN OP DAT HIJ INGESCHREVEN WERD IN DE GEMEENTE M OERBEKE ONDER DE NAAM E DUARD L ÉON B AES .
L ATER ZAL HIJ ZELF DE VOORNAAM L ÉON GAAN GEBRUIKEN . T IJDENS DE OORLOGSJAREN EN IN HET LEGER WORDT
OOK GEBRUIK GEMAAKT VAN DE VERFRANSTE VORM E DOUARD
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G EBOORTEBEWIJS VOOR EEN BESTUURLIJKE DIENST TE M OERBEKE OP 05/04/1968.
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G ETUIGSCHRIFT VAN GOED ZEDELIJK GEDRAG . G EMEENTE R UPELMONDE 05/10/1968, WAAR HIJ TOEN
WOONDE .
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F OTO VAN E DUARD L ÉON B AES ALS SEMINARIST (?), MAAR MEER WAARSCHIJNLIJK ALS
JONGE PRIESTER . B EMERK OOK DE WEELDERIGE HAARBOS EN HET UURWERK .
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Eduard als aalmoezenier en
brancardier. Bemerk hetzelfde
uurwerk als op vorige foto, dus
ongeveer dezelfde periode. Wij
vermoeden dat WO I bezig of gedaan
is omdat hij met fierheid enkele
onderscheidingen draagt.
Op de schouder zien wij een
"fourragère". Dit is een nestel,
erekoord of vuurkoord, wat duidt op
toekenning van een ereteken aan een
eenheid van de strijdkrachten, bv.
aan een regiment, een marineschip,
enz. Het kan in verschillende kleuren
uitgevoerd zijn naargelang het aantal
keren dat die eer te beurt viel aan die
specifieke eenheid. Zonder de foto in
detail te kunnen zien (en het is een
zwart/wit foto ook) lijkt het me te
gaan om een schouderkoord in de
kleuren van het Oorlogskruis (groen
en rood), wat zou wijzen op één (of
twee) vermeldingen in de dagorde
van het leger. Voor hogere aantallen
zijn andere schouderkoorden
beschikbaar (bv. in het paars van de
Leopoldsorde).
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Wat het kruis betreft kunnen wij stellen dat het een aalmoezenierskruis is en dus niet echt een
ereteken, eerder een kenteken.
Het ziet er in kleur zo uit:
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Onderzoek: Hendrik Meersschaert
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D EZE BLADZIJDE EN VOLGENDE UIT HET MILITAIR BOEKJE VAN SOLDAAT B AES SPREKEN VOOR ZICH . Z IJ
HANDELEN OVER DE EERSTE W ERELDOORLOG . V ERMELDE EN INGESCHREVEN JAREN : 1923 TOT 1933.
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S TAATSBLAD ( MONITEUR ) MEI 1923.
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Over de periode van WO I, die ook het begin van zijn priesterloopbaan was, heeft hijzelf een
boekje geschreven met zijn indrukken en belevenissen. Deze tekst en ook een hoorspel
kunnen wij dankzij www.amaliavansolms.org hieronder lezen en horen.
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Begin 1919 publiceerde hij bij de N.V. Futura te Leiden een merkwaardige brochure, amper
16 pagina’s dik met als titel “De Belgen in Nederland tijdens de oorlogsjaren”. In dit werkje
schetste hij het verhaal van zijn werking, tijdens de Eerste Wereldoorlog in de, op Nederlands
grondgebied liggende, maar onder het Belgische Minderhout ressorterende parochie Castelré.
Léon Baes was een Waaslander, geboren te Moerbeke op 11 oktober 1889. Voor de oorlog
was hij priester-leraar aan het Bisschoppelijk Gesticht St. Henricus te Deinze. Vanaf de eerste
augustusweek van 1914 deed hij dienst als toegevoegd aalmoezenier bij het veldleger. Hij
volgde na de val van Antwerpen de troepen naar de IJzer, maar om gezondheidsredenen, werd
hij begin november uit de actieve dienst ontslagen. Na een kort oponthoud in de Belgische
militaire basis te Calais kwam hij in het neutraal gebleven Nederland terecht. Hier werd hij
begin 1915, om meer precies te zijn op 6 februari, belast met de zielzorg en de pedagogische
begeleiding over de voormalige Belgische parochianen te Castelré, een gehucht van
Baarle-Nassau.
Hierna volgt zijn verhaal, onverkort en in de oorspronkelijke spelling.
Vreemd genoeg verzweeg E.H. Baes in zijn relaas de rol die hij heeft gespeeld in een
brievensmokkel- en spionagecentrale.
In het boek “Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle” van J.P.H. van den Broek lezen we
daar het volgende over :…. Hij voegde er nog een pikante bijzonderheid aan toe: “ïk heb in
het boekje toen niet geschreven, dat ik te ‘C’. steeds bleef deel uitmaken van het Belgische
Leger, en zelfs van tijd tot tijd mijne legereenheid moest vervoegen. Ik was immers door de
Belg. Legeroverheid aangesteld als hoofd van een speciale inlichtingendienst en als
aalmoezenier der Belg. Gendarmerie te B. Hertog….ofschoon “pastoor” van C. bleef ik
tevens onder het bevel der Belg. Militaire Overheid en in dienst van het Belg. Leger, welke ik
herhaalde malen moest vervoegen van uit C. via Engeland. De Generale Staf zond mij na
enkele weken telkens weer terug op mijn vertrouwenspost”.
Dus had hij niet alleen een herderlijke status, maar werd hij als op non-actief gestelde officier,
nauw betrokken bij het organiseren van de brievensmokkel. Zelfs toen Baarle-Hertog, na het
operationeel worden van het Belgische militaire telegrafiestation op de Hoogbraak, door de
Nederlanders volledig werd geïsoleerd, kon Léon Baes als parochiepriester van Castelré over
een speciale pas beschikken die het hem mogelijk maakte om vrij in en uit Baarle-Hertog te
geraken. Bovendien kon hij op geregelde tijden over een bijzondere toelating beschikken om
Breda te bezoeken. Officieel werd deze toelating gebruikt om verslag uit te brengen bij
Monseigneur Hopmans, de bisschop van Breda, onder wiens diocees Castelré tijdelijk
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ressorteerde. In feite gebruikte Baes deze reistoelating echter vooral om gevoelige informatie
rechtstreeks te bezorgen op het - tijdelijke - Belgische consulaat te Breda, waar zaakgelastigde
Charles Van Pelt een rechtstreekse link vormde met de Belgische regering in Le Havre. Het
gevolg was dat hij dan ook - in de ogen van de Belgische militaire veiligheidsdiensten - een
belangrijke rol kreeg toebedeeld in de uitbouw van de spionage-infrastructuur in en rond
Baarle-Hertog. Ondermeer de Meyersen en Julia Pelckmans uit Minderhout werkten als
koeriers voor hem.
Met toelating publiceren wij zijn verhaal.
Geschiedenis der Nood-Parochie van Castelré, Gem. Baarle-Nassau (Ned.) Par. Minderhout
(België) gedurende de oorlogsjaren 1914-15-16-17-18.
Castelré
Zoo dikwijls binst m’n studentenleven had ik de grenzen der provincie Antwerpen getekend,
met haar drij aardige bochten die in Holland steken, en in den middelste bocht moest ik een
spie tekenen, gelijk ‘nen gezwollen teen van ‘n grote waterlaars…

Nederland

Castelré

Duitsland

België
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Toen ‘n wist ik zeker niet dat die spie Hollands Castelré was –die naam ‘n was met genen
dubbelen bril te vinden- en nog min, dat ik daar eens in ‘n paar…waterlaarzen zou lopen, om
mijn “Parochianen” –de eersten van mijn priesterleven- te gaan opzoeken, door vuile
modderwegen.
En toch, zoo gebeurde ‘t.
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In ‘t begin van februari 1915 werd ik door Z.D.H. Mgr. Hopmans, bisschop van Breda, in
overleg met den Z.E.H. Bruynseels, Belgisch Hoofdaalmoezenier, gevraagd om dienst te doen
in Castelré. Daar woonden op Hollandschen grond, ‘n 400 gelovigen, die niet meer naar
Minderhout, naar hunne Belgische parochiekerk, mochten gaan van de Duitsers. Ik zou er
gaan zien of er middel was om daar de H. Mis op te dragen en er te verblijven…
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Niet zonder aarzelen, maar gesterkt door ‘t minzaam woord van Z.D.H. en vol betrouwen op
de Goddelijke Voorzienigheid, die me reeds zoo wondervol had bewaard en geleid op ‘t
slagveld en in ‘t ballingsleven, nam ik het voorstel aan. Tesamen met den Z.E.H. Peeters,
Pastoor te Baarle-Nassau –onder welke gemeente Castelré ligt- en met den W.E. Heer
Kapelaan Lievegoed, stapte ik op de fiets om Castelré te gaan zoeken aan de kronkelende
grenslijnen op ‘nen afstand van 15 km van Baarle-Nassau. Nauwelijks hadden we ‘n half uur
gereden of we kregen den hogen toren van Hoogstraeten in ‘t zicht die, in zijnen donkergrijze
mantel gehuld, treurend maar waakzaam scheen te kijken, over bossen en heide, naar z’n
dierbaar volk, dat hij in de dagen der verschrikking, in dichte drommen de grenzen zag
overvluchten en verre in Holland zag verdwijnen. Niet zonder aandoening zag ‘n Belg dien
ouden trouwen wachter in de verte turen… Stom en doods scheen hij te treuren op zijnen
verkrachten vadergrond; maar toch was het me, als ik in de verte de kanonnen hoorde
donderen, of ik zag hem sidderen vol
verontwaardiging, en, of hij ‘t niet kroppen kon, deed hij nu reeds z’n klokken mee trillen, die
ongeduldig wachtten om ons volk en onze jongens het bronzen bonzend hoerah toe te roepen…
Wijl ik zoo aan ‘t peinzen was, waren we ondertussen aan de Baarle-brug gekomen, waar
Castelré eigenlijk begint. Daar was ‘t dat we den gezwollen teen van de laars in moesten
kruipen!
Hier konden we goed de twee Belgische grenzen zien, want Castelré is daar maar ca. 700
meters breed. Hier begon de echte missie-reis, want al waren we op Castelréschen grond en
aan ‘t eerste huis, toch stonden we nog één uur gaan van ‘t eigenlijk bewoonde Castelré. Het
tamelijk goede fietspad van Baarle naar Hoogstraten moesten we hier verlaten, want dat loopt
hier in zigzaglijn op Belgische grond, en waarlijk, daar stonden de eerste Duitsers, echte
Dikke Bertha’s, met bollen-buik en bollen-kaken! We moesten los door de hei langs ‘nen
onbegaanbare modderweg, met onzen fiets op den rug! Zoo sukkelden we één uur, dan eens
op, dan nevens en ook wel eens …onder onze fiets! Geen huis was te bespeuren, geen levende
ziele te zien, buiten enige werklieden die bezig waren met ‘nen diepen gracht te graven
nevens den slijkweg: ‘t water moest dien gracht in, en ‘t zand of de modder die er uit kwamen
moest ‘n fietspad worden. Binnen twintig minuten zouden we in Castelré komen, zegden ze
ons.
We gingen met ‘n getroost harte maar met moede benen vooruit, totdat we, achter ‘n groot
bos, eindelijk ‘t tweede huis van Castelré vonden. Of we blij waren! Nu zagen we zelfs ‘nen
helen groep boerenhuizen staan, alle op enige meters afstand. We gingen gauw vragen waar
Louis Adams woonde, ‘t gemeenteraadslid en ‘t hoofd van Castelré. Gelukkig, daar waren we
kort tegen. Als we voorbij de eenzame woningen gingen, kwamen die brave mensen
nieuwsgierig en schuchter boven de witgeverfde zinken jaloezieën kijken, benieuwd als ze
waren of daar soms ‘n pastoor zou zijn voor Castelré…
Met de oprechtste en gulhartigste vriendschap werden we onthaald op koffie met
boterhammen en eieren bij onzen brave Louis Adams en binst dat we onzen groten honger
stilden was de een of andere boer uit den buurt –‘n lid van den voorlopige “kerkenraad”geroepen om met den nieuwen “pastoor” te komen spreken!…
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Uit het gesprek bleek weldra in welken moeilijken, ja onmogelijke toestand, die brave mensen
zich daar bevonden.
Van op de plaats waar wij stonden, zagen we drij torens vlak bij ons bijna, juist over de grens;
‘t waren de torens van Wortel, van Hoogstraeten en van Minderhout. De verste kerk van die 3
parochies was niet meer dan ½ uur verwijderd. Te Minderhout was de eigenlijke
Parochiekerk. Met tranen in de ogen vertelden die brave mensen ons dat ze er sinds 3 den
kerstdag ‘14 niet meer mochten naar toe gaan van de Duitsers. ‘s Morgens na de vroegmis
stonden de Duitse soldaten aan de Minderhoutse brug en zegden aan de mensen van Castelré,
die uit de vroegmis kwamen, dat ze niet meer mochten komen. De fatsoenlijkste soldaten
sloegen hunne handen samen om zich te doen verstaan en zegden zoo goed ze konden: “nicht
mehr zurück kommen: in Holland bitten”; anderen, integendeel, meer brutaal –ik ging bijna
zeggen: meer echt- Duits- zegden: “Nicht mehr zurück kommen oder wir sollen schiessen auf
euch gleich auf die hasen!”… en de daad bij ‘t woord voegende, schoten ze aanhoudend dat
de kogels door de beemden floten; ‘s namiddagen zelfs hadden ze ‘n meisken van 21 jaar
doodgeschoten dat met hare moeder en haren broeder naar Holland wilde komen. –Sinds ’n
durfde niemand meer van Castelré naar Minderhout ter kerke gaan.
Om hunne godsdienstige plichten te vervullen moesten ze nu naar Baarle-Nassau of naar
Ullicoten, alle twee op 15 km. afstand. Met ware aandoening vertelden ze ons hoe ze zich
diep ongelukkig voelden, nu dat ze hunne christelijke plichten niet meer konden kwijten
gelijk ze vroeger zoo trouw en zoo geerne deden. ‘s Zondags, in den vroegen morgen, ging de
grootste helft van ieder huisgezin ter kerk. Groepsgewijze trokken ze met ‘n lantaarn door de
modderige straten of door de moerassige heide.
Bemodderd en vermoeid kwamen ze te Baarle of te Ulicoten. Daar in de kerk gingen ze
bidden, daar gingen ze allen ootmoedig neerknielen en velen zelfs naderden tot de H. tafel
waar ze troost en sterkte gingen putten bij dien God, Dien ze zoo vurig beminden, en voor
Wien ze zulke grote opofferingen doen wilden. ‘n Groot deel bleef ook in de Hoogmis, want
nu dat ze er eens gelegenheid voor hadden, zouden ze maar eens meer dan goed hunne kristen
plichten volbrengen, en de H. Mis horen ook in de plaats van diegenen die moesten ‘thuis
blijven. In den namiddag kwamen ze weer thuis, vermoeid en afgemat, maar toch gelukkig en
tevreden hunnen God te hebben mogen dienen in Z’n kerke en Hem te mogen dragen in hun
harte…
Degenen die thuis moesten blijven –meest de ouderen en de kinderen- hoorden weemoedig de
klokken kleppen die hen nu vruchteloos ter kerke riepen. Op ‘t uur van de hoogmis kwamen
ze allen tesamen in de kamer of de keuken en daar bad Vader of moeder den rozenkrans voor
en allen antwoordden, weemoedig peinzend op hunne kerke, hunnen herder, hunne
familieleden, vrienden en kennissen, en vurig baden ze dat O.L.Heer ze weldra weer
verenigen zou in hunne parochiekerke…
M’n hert was waarlijk ontroerd… ik zou die brave mensen helpen.
Op de vraag of ze ‘n lokaal hadden waar de H. Mis kon opgedragen worden, zegden ze me dat
ze een herberg konden huren, de eigenaar zou gaarne z’n “café” in ‘n zijkamer houden en de
herberg afstaan voor ‘t “kerk-lokaal”.
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H ET HEDENDAAGS GERENOVEERD CAFÉ DAT DESTIJDS KON GEHUURD WORDEN OM DE MIS
IN OP TE DRAGEN , MAAR HET WAS NIET RUIM GENOEG OM DE VELE GELOVIGEN TE
PLAATSEN . H ET WAS EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING .
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Ik zou mijnen intrek kunnen nemen in de kamer van nen landbouwer nl. bij de brave familie
A. Jansens-Stoffels, die zelf ‘n zoon priester heeft: onderpastoor van St. Eligius, te
Antwerpen.
Daarop nam ik aan en ‘k beloofde aan die goede lieden dat ik ‘s Zaterdags daarop, 6en
februari, naar Castelré zou komen en dat ik er zelfs ‘s namiddagen om 4 u. zou biecht horen…
Met ‘n klein huif-karreken, waarop al de benodigdheden geladen werden die we, voor ‘t eerst,
moesten bezigen in de kerk, -en die ons zoo bereidwillig werden meegegeven door Z.E.H.
Mgr. Hopmans, bisschop van Breda, door den Hoog Eerw. Heer Vicaris gener. Van Oers, den
Z. E. H. Van Rompu rector en de Eerw. Moeder overste van ‘t R.K.Gasthuis te Breda, den
Z.E.H. Pastoor Peeters en de E.E. Belgische Broeders van Baarle-Nassau –trok ik ‘s zaterdags
van uit de Pastorij van Baarle-Nassau naar mijnen “missiepost”, waar ik na ‘n reis van drij
uren door den drassige modderweg met die hotsende botsende karre toch zonder ongelukken
terecht kwam!
Ik begaf mij onmiddellijk naar de geïmproviseerde kerk, want tegen 4 u. moest ik biecht
horen –zoo stond het opgeschreven in de melkerij om de boeren te verwittigen- en nu ze ‘n
schone gelegenheid hadden zouden ze allemaal te biechten komen.
Als ik in de “kerke” kwam vond ik er… niets; of dan toch niets anders dan ‘n lokaaltje van
35 m2, ‘n tafel, 4 banken, ‘n kleerkast en ‘n soort “biechtplank”. Dat was alles.. en dat moest
toch de “kerk” zijn… ‘k ‘n Liet mij niet ontmoedigen, want ‘k had me vroeger nog wel met
minder moeten behelpen als ik met ons terugtrekkend veldleger de H. Mis van den
Aalmoezenier mocht dienen, in ‘n boerenschuur, op den dorsvloer –die juist tot stalling
gediend had van de paarden onzer Lansiers; - op dien dorsvloer bedekt met wat hooi, knielde
ik neer tussen de strooitassen, naast onze jongens, en samen met hen –hunne commandant aan
‘t hoofd- mocht ik onzen God aanbidden en in ‘t hart ontvangen dat Hij wéér kwam sterken
met moed en betrouwen…
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Zoo hielp ik me ook hier met wat ik had.
Die herbergtafel zou tot altaar dienen en ‘k plaatste ze onder de schouw; het schouwblad
droeg de kandelaars, en ‘n klein houten kistje –waar vroeger ‘n grote ciborie had ingestaanzou ‘t tabernakel zijn.
De kleerkast kwam best van pas om ‘t gewaad en ‘t altaargerief te bergen: de kast werd…
Sacristie. ‘n Bank werd langs de 3 overblijvende muren gezet, dat waren de eenige zitplaatsen
en dan nog enkel voor oude menschen en kinderen; de 4e bank legde ik plat op den grond; dat
was de communiebank. Nu nog die “biechtplank” –‘n soort… halve deur!- die moest zeker
voor biechtstoel dienen, want er was van onder ‘n knielbanksken aangenageld en van boven
waren er enige latjes opgeslagen. De biechtvader zat er achter op ‘nen stoel. Om zoo toch wat
meer op ‘nen biechtstoel te gelijken, liet ik er ‘n gordijn voorhangen: maar al ‘t “gordijnwerk”
dat er was bleef bij … ‘n slaaplaken dat op ‘n zeel werd gespeld!…We moesten er ons nu
toch maar mee helpen, en de goedgelovigen kwamen dien dag reeds in overgroot getal te
biechten.
‘s Avonds trok ik, bij ‘t licht van ‘nen bollantaarn, over de akkers naar mijn pastorij, waar die
door brave boerenmensen reeds ‘n groot turfvuur hadden aangelegd waaraan ik me lekker kon
opwarmen.
‘s Anderendaags, als ‘t nog pikdonker was, ging ik weêr over dat zwarte veld, langs die
smalle wegentjes, en wijl ik te Hoogstraeten en te Minderhout de klokken hoorde kleppen,
lonkte ‘t licht me reeds tegen dat door den waaier der “kerk” pinkte. Met kleine groepjes
kwamen de mensen en zochten ‘n plaatsken in de “kerk”, zelfs in de keuken of in ‘t achterhuis
–waar ze moesten blijven rechtstaan- zitten ‘n konden ze niet, daar was de plaats te klein
voor.
Als nu de laatste biechteling uit den “biechtstoel” en van achter die “gordijn” was
heengegaan, begon ik het misgewaad aan te doen dat nevens ‘t altaar gereed lag op ‘n klein
tafelken, en de H. Mis begon…
Boven die biddende menigte hing ‘n indrukwekkende stilte, alleen gestoord door ‘t geknetter
der oude, zwarte, gewijde kaarsen –die men hier bij de boeren was gaan vragen- of door ‘t
geritsel van ‘nen paternoster of door ‘t geprevel mijner gebeden die ik moest lezen in ‘nen
kleinen “Paroissien Romain” (Franç.- Lat.)
Iets mysterieus ging in me om, vooral binst het plechtig ogenblik der Consecratie, iets
bovennatuurlijks dat gans de plaats doorzweefde en dat van ziel tot ziel in ‘n heilige siddering
overging… Daar lagen, rondom het arme “autaarken” die lieve kleine kinderen neergeknield,
als biddende Engelkens naast het kribbeken van Jezus, wijl die vrome kristen boeren, in ‘t stof
neergezonken –als weleer de herderkens in ‘t stalleken-, hunnen Schepper, hunnen God
aanbaden met datzelfde eenvoudig en rotsvast geloof waarmee eens hunne voorvaderen
neerknielden voor hunnen Oppersten Heer, verborgen in ‘n kleine witte Hostie, tussen de
donkere planken van ‘n oude boerenschuur, die ze hier nu nog met fierheid wijzen als ‘n
glorievolle gedenkenis uit den Boerenkrijg… Geen bellen of klokken hadden we om het volk
ter bee te wekken, maar veel luider dan ‘n klokke ‘t doen kon, klopte ‘t hart van deze brave
kristenen van blakende liefde tot Jezus, tot hunnen Hemelse Vader die hen niet verliet en nu
zelfs in hun midden kwam wonen in dat schamele herbergsken om hen te troosten en
zegenen… Neen, te Castelré ‘n luidde geen klokke ‘t “epheta” bij de geboorte van ‘n kind,
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noch ‘t laatste “Requiem” bij ‘t afsterven van nen brave parochiaan, noch ‘t “Hosannah” bij
de Eerste H. Communie der kinderen… Luiden of kleppen om naar de H. Mis te komen ‘n
konden we niet; als de wind droeg, dan konden we ‘t horen slaan in Minderhout of te
Hoogstraeten: dat waren onze kerstklokken! Was ‘t slecht weer en buist ‘t buiten in den
winter, dan keken de boeren uit of ze nog geen lichtjes zagen pinkelen in den donkere, en dan
kwamen zij ook met huisgenoten en geburen afgestapt, achter ‘nen bollantaarn, op hunne
blokken door de modder. Aan de kerk gekomen werden de lantaarns weggezet in de smidse, recht over de kerk- en ieder ging in één der drij plaatsen (de herberg, de keuken en ‘t
achterhuis) mishoren. Zo stond het hier met onze eerste noodkerk.
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Doch hier ‘n was ook geen school. Als ik te Castelré aankwam, was er geen enkel kind dat ter
schole ging. De Duitsers lieten niemand van Castelré door, noch om naar de kerk noch om
naar de school te gaan in Minderhout. Het enige onderwijs dat ik hier vond, werd gegeven in
‘n klein boerenkamerken door ‘n braaf, eenvoudig boerenmeisje, dat zulks deed uit
christelijk-medelijden om aan de kinderen den Catechismus te leren en enige lessen van lezen,
schrijven en rekenen te herhalen. In die school vond ik ‘n vijf en twintig kinderen op stoelen
en zitbanken; voor lessenaars hadden ze twee grove planken op schraagskens en voor bord
‘n… lei of schalie… dat was alles.
‘n Ander lokaaltje, buiten onze kerk, ‘n was hier nergens te vinden om ‘n school te kunnen
inrichten. Daar we ons moesten behelpen zoo goed we konden –gelijk in ‘n echt missielandkreeg ik van Z.D.H. Mgr. Hopmans de toelating om het kerklokaaltje ook voor school te
bezigen, daarom spande ik ‘n grote gordijn voor het altaarken en nu werd onze “kerk” ook
nog ‘n “school”. De Z.E.H. pastoor van Minderhout –pastoor Van Den Cauwelaer z.g.- liet
ons enige schoolbanken van Minderhout aan den prikkeldraad afhalen. ‘n Schrijfbord kreeg ik
uit de melkerij, en, onze “school” was gemeubileerd! Intussen had ik hier ‘nen brave, flink
geleerden Belgische Onderofficier leren kennen; vrijgesteld als hij was, vroeg hij niet beter
dan z’n dierbaar Vaderland nog te mogen dienen op de wijze waarop het hem nog mogelijk
was, en hij zou die kinderen –Belgische en Hollandsche- het onderwijs geven. Met ware
opoffering heeft Mr. Duchateau hier die kinderen onderwezen en opgeleid, en de schitterende
uitslag dien hij heeft bekomen, blijft voor hem ‘n onuitwisbare en dankbare herinnering in ‘t
hart dezer lieve kinderen en van hunne ouders.
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C AFÉ ‘D EN HOOIBERG ’ WERD VERHUURD ALS NOODKERKJE EN SCHOOLTJE MET EEN FLINK AANTAL
LEERLINGEN . B OVEN LINKS , PASTOOR B AES EN BOVEN RECHTS MEESTER D UCHATEAU .
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Later werd hij in zijn al te lastig werk geholpen door de zeer gewaardeerde medewerking van
Mej. J. Koninckx in wier ouderlijk huis het eerste onderwijs hier werd gegeven, waarvan ik
reeds hoger sprak, door hare zuster Louisa. De goede God, die alleen weet wat al
opofferingen zij zich allen hebben moeten getroosten, moge hun loon naar werken geven.
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In den zomer van het jaar 1915
deden de Duitsers grote
veranderingen bij de grenzen.
De droevig-bekende en
ongelukkige elektrische draad
werd gespannen.
Het kleine Castelré zou ‘n
grote moeilijkheid worden
voor de Duitse “dradenmanie!” Daar Castelré, op ‘n
breedte van ca. 2700 meters, 5
kilometers verre in België
schiet, zou dat kleine pleksken
grond heel wat draad en
wachters vragen…

De Duitsers dachten dat ze hunnen draad en hunne soldaten wel beter elders zouden kunnen
bezigen, en ze spanden alleen ‘nen draad langs den zuidkant, tussen Wortel, Hoogstraeten,
Minderhout en Castelré. De Duitse soldaten die aan den noordkant der parochie stonden,
werden stillekens teruggetrokken achter den draad. Gans het Belgisch gedeelte dat tussen den
draad en Holland bleef liggen werd bijna geheel ontruimd; alleen bleef ‘n kleine bezetting van
ca. 12 man te Meerle. Doch naarmate de Duitsers achter den draad trokken, werd het ook alle
dagen moeilijker voor de Belgen om binnen de draad te komen; de mensen van Halle en
Bergen –twee gehuchten van Minderhout- werden alle moeilijkheden in den weg gelegd als ze
naar hunne parochiekerke gingen; ook de kinderen, die er ter schole moesten, mochten er ten
slotte niet meer door, zoo min als de andere mensen. Nu waren ze verplicht, al ze naar kerk of
school wilden gaan, van naar Meir of Meerle te trekken; twee Belgische parochies die buiten
den draad bleven. Doch dat was voor vele mensen, en zeker voor de kinderen, niet om te
doen. Hoewel nog vol vrees voor de Duitsers, toch kwam de een na den andere naar Castelré
waar wij er nochtans volstrekt niet op gesteld waren om zoo maar ‘n 200 “parochianen” meer
te “herbergen” in onze “kerk”. Nu werd het ons verder onmogelijk.
De mensen verdrongen elkaar in de 3 lokaaltjes, bij zoverre, dat er geen middel was ‘n
kerkboek open te houden en dan stonden er nog ‘n heel deel te buiten. In sommige diensten
stonden er wel 7 kinderen op 1 vierkante meter. De waterdamp liep langs alle kanten van de
muren en vensters; de waterdroppels vielen soms van ‘t gewelf bij zoo verre dat de kaarsen
letterlijk… “uitregenden:”… Geen wonder dat er alle zondagen mensen en kinderen ziek
werden binst de goddelijke diensten… De kinderen van Halle bijzonder ‘n konden volstrekt in
onze school en nu moesten die arme stakkerds alle dagen één uur en half door heide en bossen
langs drassige leemwegen naar de school te Meerle.
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Zulk ‘n toestanden kon ik niet langer aanschouwen. Vol betrouwen ging ik bij Z.D.H. Mgr.
Hopmans, bisschop van Breda. De goede man was zelf bewogen bij ‘t verhaal dat ik hem
deed over dien noodtoestand waarin mijne brave “parochianen” zich bevonden en dadelijk
wees hij mij iemand aan bij wie hij zelf, samen met onzen dierbaren hoofdaalmoezenier –
Z.E.H. Bruynseels- ‘n goed woord zou doen, nl. den Hoog Edelgestrengen Heer Jhr. Mr. Ch.
Ruys de Beerenbrouck. Daar was ik bij ‘n gouden kristen hart te recht gekomen. Enkele dagen
later reeds ontving ik ‘n schrijven waarin de Hoog Edelgestrenge Heer Jhr. Mr. Ch. Ruys de
Beerenbrouck mij zijne meelijdende hulp verzekerde. Na overleg met den Z. E. H.
Bruynseels, had ik ‘n onderhoud met den gemachtigde van den Regeringscommissaris nl. Jhr.
Mr. N.S.C. Snouck Hurgronje, en dadelijk moest het plan van kerk en school worden
opgemaakt.
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Z IJGEVEL EN GRONDPLAN
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Ene brave familie van Castelré –Ambr. Roelen-Adams- was zoo goed een groot terrein te
geven waarop de kerk met school kon worden gebouwd.
Al mijn parochianen waren dadelijk aan ‘t werk om het bouwerrein gereed te maken en de
boeren reden om de planken naar Baarle-Nassau. ‘t Was waarlijk treffend om te zien hoe die
brave lieden, als om prijs, hulp boden om onze kerke te kunnen bouwen, en de eenvoudige
boeren naast hunne Karre te zien stappen, vlak door de hei, langs ‘nen bijna onberijdbare
modderweg; ‘t was of ze fier waren te mogen meewerken aan die kerke, aan dat Huis –al was
het ook maar van hout- waarin hun God zou komen wonen, als ‘n Vader tussen zijne
kinderen…
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B UITENZICHT NOODKERK EN SCHOOLTJE IN C ASTELRÉ ( COLLECTIE T OM B LUEKENS )
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M INDERHOUT , KLOKJE VAN
DE NOODKERK IN C ASTELRÉ
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Den 16 Maart 1916 zou de kerk gewijd worden. Z. D. H. de bisschop van Breda zou van de
gelegenheid gebruik maken om het H. Vormsel toe te dienen aan de kinderen van Castelré.
Jhr. Mr. Ruijs de Beerenbrouck zou ‘t Peterschap aanvaarden. Doch, daar Castelré door
Z.D.H. Mgr. Hopmans en Z. Edelgeb. Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck niet te bereiken
was per rijtuig langs Baarle-Nassau zou er een paspoort worden gevraagd aan de Duitsers om
over Meerle te komen. (dat dorp lag buiten de draad). De Duitsers hadden immers zelf gezegd
dat zulk ‘n paspoort wel zou worden verleend door de Militaire Overheid; doch, twee dagen
voor de kerkwijding kwam ‘t bericht dat het niet kon worden toegestaan…
Spijtig genoeg, nu ‘n kon Z.D.H., noch onze grote weldoener: Jhr. Mr. Ch. Ruys de
Beerenbrouck niet komen. Zelfs onze dierbare hoofdaalmoezenier Z.E.H. Bruynseels was verhinderd. Wat waren we allen te leur gesteld… M’n brave mensen hadden alles zoo schoon
versierd en opgesmukt, en ze zouden zoo gelukkig zijn al die grote weldoeners vol dankbare
vreugde te mogen verwelkomen…
In den vroegen morgen ging E.H. Tubbax onderpastoor te Baarle-Hertog de laatste H. Mis
opdragen in de oude noodkerk. Al de parochianen –zonder één uitzondering- naderden daar
voor de laatste maal ter H. Tafel, om zoo hunnen erkentelijks dank te betuigen aan hunnen
God, Die weldra zijnen intrek zou nemen in onze nieuwe kerk. In den voormiddag werden de
vlaggen opgestoken en heinde en verre zag men ze boven huizen en bomen wapperen. De
huizen werden versierd met kransen en bloemen, en om 10 u. stond al het volk verzameld
rond de kerk… Tesamen met al de E.E.H.H. pastoors en kapelaans uit de buurt, ging ik het
Allerheiligste halen en, wen ‘n laatste maal de heldere stemmen weerklonken van ‘t jonge
koor in ‘t enge noodkerken, stapten wij ontroerd tussen de biddende, ja wenende gelovigen,
die op twee rijen langs den weg neerknielden, naar de prachtig versierde nieuwe kerk. (De
Hoog Edele mevrouw Migels te Ede ( G.) zond ons zeer vriendelijk en bereidwillig
verschillende benodigdheden voor onze nieuwe kerk.)
Daar werd door zeven E.E.H.H. geestelijken ‘n plechtige H.Mis opgedragen, waaronder de
Z.E.H. pastoor Peeters van Baarle-Nassau –die op last van Mgr. Hopmans de kerk inzegende‘n gloedvolle feestrede hield. Dien plechtige dag ‘n vergeten de mensen van Castelré nooit, en
niet zonder aandoening zullen ze van dien dag aan kinderen en kleinkinderen blijven
vertellen, hoe zalig het is als broeders onder één dak te wonen bij den besten der Vaders, bij
God Die hen zoo vurig bemint en zegent.
De Nederlandsche Regering gaf ons niet alleen ‘n kerk, maar ook twee schoollokalen werden
opgericht voor de kinderen die vroeger met ‘n zestigtal ter schole gingen in ‘t ene herbergen,
dat tezelvertijd voor kerk moest dienen; nu hadden ze twee ruime plaatsen –door ‘n schutsel
van de kerk afgesloten- waar het Belgisch onderwijs, dat ze vroeger te Minderhout genoten,
met de meeste vrucht werd gegeven door Mr. Duchateau en mej. J. Koninckx.
De mensen leefden hier nu gelukkig en tevreden in hunne “nieuwe” parochie, met kerk en
scholen!
Baatzuchtige lieden, helaas –niet van Castelré maar van Baarle-Nassau- ‘n konden dat geluk
en die algemene tevredenheid niet laten bestaan bij de mensen van Castelré. Er kwam ‘n
Hollands onderwijs voor sommige Nederlandsche kinders; voor die kinders die vroeger naar
Minderhout (België) ter scholen gingen –hunne eigene parochie- en die er na den oorlog weer
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zullen heengaan, kwam hier –na één jaar en half- ene openbare neutrale school….
Noodgedwongen gingen de Hollandsche kinderen er heen, maar nog ‘n groter getal Belgische
kinderen bleef naar de Belgische school komen. Ware ‘t niet geweest dat wij, Belgen, toen
beschermd werden door den groten vriend der Belgen, Z.H. Edelgeb. Jhr. Mr . Ch. Ruys de
Beerenbrouck, en voorgesproken door onzen dierbaren hoofdaalmoezenier, Z.E.H.
Bruynseels, dan hadden wij zelfs geen enkel lokaal meer mogen houden om onze Belgische
kinderen ‘n Belgisch onderwijs te geven.
Door die enkele baatzuchtige lieden van Baarle-Nassau werden wij voor de keuze gesteld: of
onze schoollokalen –die wij gekregen hadden van de Nederlandsche Regering- afgeven voor
‘t neutraal onderwijs, of onze Belgische kinderen, -mits ‘n zekere subsidie!- naar dat neutraal
onderwijs zenden!…
Den H. Edelgeb. H. Jhr. Mr. N. S. C. Snoeck Hurgonje –gemachtigde van den
Regeringscommissaris- kwam de moeilijkheid oplossen: de 2 lokalen werden verhuurd voor ‘t
neutraal onderwijs, en de Belgen kregen van de milddadige Nederlandsche Regering ‘n nieuw
lokaal dat gebouwd werd in de nieuwe kerk.
Die enkele wringers van Baarle-Nassau –hun getal kan gelukkig geteld worden op de vingers
van één hand!- van de welke ik daar even sprak, ‘n konden doe goedgunstige behandeling der
Belgen niet velen: bij sommige politiemannen werd er op aangedrongen de Belgen van Halle
en Bergen, die hier ter kerke kwamen, te verbaliseren omdat ze zich ophielden in de zg.
verboden strook (nl. binnen de 1500 m van de grenzen). Dat gebeurde; doch door H. M. de
Koningin der Nederlanden werden al die processen vernietigd, en eindelijk werd, door ‘t
optreden der Nederlandsche militaire Autoriteiten ‘n einde gemaakt aan dien wantoestand
door ‘t verlenen van bijzondere grenspassen voor die brave lieden van Halle en Bergen,
waardoor het hun werd toegestaan alle dagen vrij naar de kerk en de school te komen te
Castelré.
Eindelijk werd nog ‘n laatste poging gedaan door die onverkwikkelijke haatdragende
enkelingen van Baarle-Nassau, en helaas! Dezen keer zou hunne cynische handeling lukken…
Zij drongen er op aan bij de … Duitse militaire overheid om ‘t grensverkeer voor kerk- en
schoolbezoekers stop te zetten tussen Halle, Bergen en Castelré!… Den 30 juli 1917 werden
alle gezinshoofden van Halle en ‘n gedeelte van Bergen op ‘t “Pass-Ambt” ontboden, waar de
Duitse militaire bevelhebber hun ten strengste verbood nog langer naar de kerk te gaan of
hunne kinderen ter Belgische School te zenden naar Castelré, anders zouden zij 300 mark
boete moeten betalen en achter de elektrische afsluiting geplaatst worden… Als ‘n donderslag
kwam die tijding onze brave mensen te neer slaan…
Er werd door sommigen aangedrongen bij de Duitsers –zelfs door Z.D.H. den bisschop van
Breda- om dat verbod in te trekken, maar niets ‘n mocht baten; de mensen van Halle en
Bergen mochten wél gaan werken naar Castelré maar niet er naar de kerk of de school gaan!
Nu moesten die arme stakkerds naar Meerle ter kerke en ter schole, naar ‘n vreemde parochie
op anderhalf uur afstand gelegen, langs onbegaanbare hei- en modderwegen.
Te Castelré echter bleven ca. 400 mensen ter kerke komen en ca. 20 Belgische kinderen naar
de Belgische school. Onze goede Hoofdaalmoezenier en afgevaardigde van Z. Em. Kardinaal
Mercier, bleef ons voortdurend helpen door woord en daad en bracht ons hier zelfs een
bezoek, wat ons ten zeerste verblijdde.
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Mijn braven Castelre’sche menschen bleven getrouw aan hunne oude godsdienstige
gewoonten. Ja vuriger en menigvuldiger dan ooit kwamen ze naar de kerk, waar de
Nederlandsche en Belgische vlaggen, ten teeken –eenerzijds van liefdevol medelijden, en
anderzijds van erkentelijken dank- bleven prijken boven ‘t altaar; ‘n bond van ‘t H. Hart werd
heringericht als vroeger te Minderhout, en de leden kwamen getrouw alle eerste Zondagen der
maand ter H. Tafel.
In ‘t jaar O. H. 1916 waren er 12000 H.H. Communies uitgereikt: in 1917 waren er cc. 9000
(de inwoners van Halle en Bergen waren in de loop van dat jaar weggebleven), en 1918 zal
eindigen met ‘n getal dat het jaar 1917 verre overtreft! In al de woningen te Castelré werd het
H. Hart van Jezus plechtig geïroniseerd.
Moest er eene omhaling gebeuren voor de gesneuvelde Belgische soldaten; voor onze jongens
aan ‘t front; of voor onze noodlijdende broeders in België; of voor Z. Em. Kardinaal Mercier;
altijd waren mijne dierbare “parochianen” even milddadig als meelijdend (Als de Belgische
“Koninginnen-bloemekens” verkocht werden, zag men niemand in Castelré of hij droeg zoo’n
blommeken op den borst; zelfs staken de moeders het hunne kleintjes op in de wieg!) Zo’n
volk zal ik fier zijn en gelukkig te mogen weêrbrengen naar België, naar Minderhout, naar de
oude moederkerke, waar ze dankbaar die liefderijke weldoeners uit Nederland zullen
gedenken… Hebben wij hier geen marmeren of granieten zuilen om er de namen onzer
weldoeners in gouden letters in te beitelen, hunne namen zullen nog dieper en vuriger
geschreven blijven in onze dankbare kristen harten.
En Gij, mijn dierbaar christenvolk van Castelré, aan Wien ik de allereerste jaren van m’n
jeugdig priesterleven mocht wijden; blijft getrouw aan uwen God, aan uw Gelaaf, aan uwe
Kerk en haar Opperhoofd; blijft getrouw aan dien God voor Wien uwe voorvaders uwen
zandige Kempische bodem hebben bevochtigd en bevrucht met hun bloed in den Boerenkrijg;
blijf getrouw aan dien God Die in uw midden kwam wonen –in ‘n schuur, in ‘n herberg, in ‘n
houten kerk!-
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Waar gij ook, na dezen droeven oorlog, naar wijd en zijd mocht verzeilen:
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“ Is uw bodem hier klein, ginds toch wacht u een strand,
Als een wereld zoo groot, waar uw vlag staat geplant “!
Blijft overal die vlag in ere houden,
die vlag van ‘t Kruis dat zoo edel prijkt boven uwen haard;
die vlag van ‘t Kruis dat zoo machtig blonk boven uwe kleine parochie op uwe houten
kerk;
die vlag van ‘t Kruis dat eens hoopvol zal staan op uw graf;
die vlag van ‘t Kruis waaronder wij eens zullen samen geschaard staan, voor onzen
Rechter en onzen God, om dan samen aan te landen in ons Hemels Vaderland !….
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Hier volgen de namen der trouwe mannen, die binst den oorlog, deel uitmaakten van den
Kerke-raad der nood-parochie van Castelré, waar zij door raad en daad de parochie hebben
gesticht en gesteund: Louis Adams; Jacobus Meeuwesen; Ambroos Janssens; August Aerts;
Jacobus Snoeys; Adriaan Christiaensen; Ambroos Roelen; Jacobus Mertens.
Léon Baes, Belgisch Aalmoezenier
Castelré den 4 Novemb. 1918
Deo Gratias.

Een deel van dit verhaal van Pastoor Baes is te beluisteren op
http://www.dodendraad.org/index.php/ingesproken-verhalen
Klik op bord_7.mp3 daarna op openen.
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K ERKBESTUUR C ASTELRÉ ( COLLECTIE T OM B LUEKENS )
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Op de plaats waar vroeger de noodkerk stond, werd in 1936 een herdenkingsmonument
opgericht.
De beelden die je in de nissen ziet, stonden achter het altaar in de noodkerk.
Daaronder staat een gedenktekst in hoofdletters en met datering.
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T ER GELEGENHEID VAN HET ZILVEREN JUBILEUM VAN
HEEMKUNDE KRING A MALIA VAN S OLUS WERD HET
MONUMENT AAN DE HOOIBERG IN C ASTELRÉ
GERESTAUREERD EN ONTHULD DOOR VOORZITTER A D
J ACOBS .
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Hieronder plaatsen wij enkele brieven omtrent de vraag en het bouwen van een houten
noodkerk en schooltje.
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Op volgende 4 bladzijden publiceren wij de brief van Pastoor Baes.
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V RAAG OM NOODKERK DOOR P ASTOOR B AES
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V RAAG OM NOODKERK W ILHELM (24 NOVEMBER 1915)
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M ACHTIGING VOOR SCHOOLKERK 4 DECEMBER 1915
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P LANNEN EN BEGROTING 30 DECEMBER 1915
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N IEUW PLAN EN BEGROTING OP 5 JANUARI 1916 , MET TUSSENSCHOT
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C ASTELRÉ KERK , 19 JANUARI 1916. A RTIKEL VERSCHEEN IN DE T ILBURGSCHE C OURANT .

41

wb-stamboom-bidprenten.be

Aalmoezenier Baes

42

10 F EBRUARI 1916, K OSTEN BOUW NOODKERK
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Hieronder plaatsen wij enkele brieven omtrent de vraag en het bouwen van een houten
noodkerk en schooltje.
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V OORGEVEL
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G RONDPLAN
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T OILETTEN

45

wb-stamboom-bidprenten.be

Aalmoezenier Baes

46

O VEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN NOODKERK MET AANNEMER L OUIS R OMBOUTS ,
B AARLE -N ASSAU

wb-stamboom-bidprenten.be

In bovenstaand boekje heeft priester Baes niet alles verteld, maar slechts wat hem echt raakte.
Veel ondervinding zal hij wel niet gehad als leraar van het Sint-Hendrikscollege te Deinze
(24/03/1914), als Aalmoezenier in het Belgisch leger 1914-1918 en als brancardier in het
leger (1916) en als patiënt in Engeland. Als spion voor het Belgisch leger in Londen liepen
zijn opdrachten schijnbaar verder, of misschien werd hij juist daar gerekruteerd zoals wij in
sommige documenten lezen.
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Wij merken op dat Priester Baes
geboren werd op 11 oktober 1889 en
leraar was aan het
Sint-Hendrikscollege te Deinze
(24 maart 1914).
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Dus was hij toen 23 jaar. Deze leeftijd en de functie verondersteld wel dat hij reeds priester
gewijd kon zijn, en het dus niet zo was dat de bisschop van Breda hem (nog ?) moest wijden
op 30 december 1914. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat hij dienstdoend priester
benoemd wordt van Castelré.
Hoe dan ook een zéér délicate en gevaarlijke moeilijke opdracht voor een nog jonge en
onervaren priester.
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In volgende nota’s lezen wij iets meer over de omgeving waar hij terechtkwam als jonge
priester, verantwoordelijk voor een parochie ‘in den vreemden’.

OUDE BAAN

H OOGSTRATEN - B AARLE 2

O UDE BAAN H OOGSTRATEN - B AARLE
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Het lijkt ons goed om op deze plaats in het
kort wat te verduidelijken over de positie van Castelré en zijn inwoners tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Buurland België werd door Duitsland bezet, terwijl Nederland ervoor koos om
neutraal te blijven. De buurtschap Castelré, aan drie zijden omsloten door België, behoorde –
trouwens nog steeds - tot het Nederlandse Baarle-Nassau. Parochieel behoorde het bij het
Belgische Minderhout.
De jeugd volgde het onderwijs in het Belgische Minderhout. Deze situatie duurt ook nu nog
voort, een voor de hand liggend gevolg van de ligging van Castelré: op nog geen kilometer
van Minderhout en ongeveer twaalf kilometer van het centrum van Baarle-Nassau.
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Omdat veel Belgische jongelui tijdens de Eerste Wereldoorlog op illegale wijze de
Belgisch/Nederlandse grens overstaken om zich via Engeland aan te kunnen sluiten bij de
Belgische troepen in Frankrijk, sloot de Duitse bezetter de grens hermetisch af met een
elektrische draad.
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T EKENING DOOR F RANS W ILLEMS - A UGUSTUS 1915
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DE DODENDRAAD MET

N EDERLANDSE ( LINKS ) EN D UITSE ( RECHTS ) BEWAKING
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D UITSE SOLDAAT MET PIJP , GEWEER EN
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RESERVEKOGELS ROND ZIJN MIDDEL
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D UITSE SOLDAAT IN ONDERGELOPEN NATTE
VELDEN MET DODENDRAAD ( RODE KRUISEN )
EN VERHOOGD GAANPAD

D UITSE SOLDAAT OP WACHT BIJ DE DODENDRAAD ( MERK OOK HIER HET VERHOOGDE GAANPAD OP ).
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Omdat de Duitse bezetter de grens met een elektrische draad afsloot, was kerk- en
schoolbezoek onmogelijk voor de inwoners van Castelré.
Deze lieten zich niet uit het veld slaan en spanden zich in om een noodparochie en
noodschool in te richten. Dit alles werd gerealiseerd en onder leiding van pastoor Baes
ontstond een levendige “nood-parochie”.

Hieronder publiceren we een aantal beelden van inwoners va Castelré.
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J OANNA , M ARIA , L OUISA EN J OSEPHINA MET VADER A MBROSIUS J ANSSENS EN L EON B AES (C OLLECTIE
L IEVE C HRISTIAENSEN )
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J OSEFIEN , M ARIA , L OUISA J ANSSENS , PASTOOR B AES , A UGUST EN A MBROSIUS J ANSSENS
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J OSEFIEN , M ARIA , L OUISA J ANSSENS , PASTOOR B AES , A MBROSIUS EN A UGUST J ANSSENS ( COLLECTIE
L IEVE C HRISTIANSEN )
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L EONIE EN M INA S NOEYS MET N EDERLANDSE SOLDATEN BIJ DE DODENDRAAD AAN DE S CHOOTSENHOEK
IN C ASTELRÉ ( COLLECTIE FAMILIE S NOEYS )

53

R USTIG MOMENT BIJ DE DODENDRAAD AAN DE S CHOOTSENHOEK IN C ASTELRÉ . L EONIE EN M INA
S NOEYS MET N EDERLANDSE SOLDATEN - GRENSWACHTERS . ( COLLECTIE FAMILIE S NOEYS )
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Hieronder een artikel van J. Huijbregts (www.amaliavansolms.org)
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INLEIDING
Vanaf het ogenblik dat de eerste detachementen Duitse bezettingstroepen in het
Hoogstratense, in de laatste week van oktober 1914, werden ingekwartierd, hadden ze als
voornaamste taak de bewaking van de grens met het neutraal gebleven Nederland. Dit in de
eerste plaats om te verhinderen dat oorlogsvrijwilligers voor het Belgische leger de grens
overstaken om via Nederland dienst te nemen in Engeland of Frankrijk.
Turnhoutenaar Eugeen Waterschoot schreef hierover het volgende in zijn boek "De Duitsers
in de Kempen": "De jongelingen, liever dan zich aan de Duitsers te onderwerpen, trekken in
overgroot getal de Hollandsche grenzen over, en gaan zich in massa bij het Belgische leger
vervoegen. Gedurende deze maand alleen hebben er aldus 5000 jongelingen heimelijk de
grenzen overschreden en hebben zich in Holland ingescheept voor Engeland, van waar zij
verder naar Frankrijk vertrekken."
Vanzelfsprekend werd de Duitse grenswacht ook ingezet in de strijd tegen de spionage en de
brievensmokkel via Nederland die vaak de enige verbinding vormde tussen de jongens aan het
IJzerfront en hun familie en kennissen in het bezette België. Op honderden kilometers van het
front, in de rustige Noorder Kempen zou gedurende 4 lange jaren, een even - zij het niet zo
openlijke - onverbiddelijke strijd worden uitgevochten, een strijd waarbij aan beide zijden
slachtoffers zouden vallen...
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BAARLE - HERTOG: LUIS IN DE DUITSE PELS.
Men mag in dit verband niet uit het oog verliezen dat het énige stukje onbezet Belgisch
grondgebied - naast de strook achter de IJzer - deel uitmaakte van het toenmalige kanton
Hoogstraten. Namelijk de, geheel door Nederlands grondgebied omsloten en daarom vanuit
staatskundig opzicht uiterst merkwaardige, Belgische enclavegemeente Baarle-Hertog. Het
was één van de slechts 50 gemeenten - op een totaal van 2630 - die buiten het bezette gebied
lagen.
Eugene Waterschoot omschreef Baarle-Hertog als volgt: "Terwijl al de Kempische gemeenten
verplicht zijn het juk van den vreemden overweldiger te dragen, blijft het nabij gelegen dorp
Baerle-Hertog ene bij uitstek bevoorrechte gemeente. Als een Belgisch eilandje, omgeven van
't Hollandsche grondgebied, is het gelegen aan den oostelijke bocht onzer provincie. Aldus
blijft het ongenaakbaar voor den Duitse inval, daar den overweldiger het dorp niet kan
bereiken, zonder het Hollandsche grondgebied te betreden. De Belgische driekleur, die den
Belg thans meer dan ooit dierbaar is en die op het bevel van de Duitse overheid overal van de
gebouwen verdwenen is, wappert hier nog fier en statig aan het gemeentehuis tot opbeuring
van de honderden vluchtelingen die hier nog verblijven."
Vanaf het verschijnen van de eerste Duitse troepen in de Noorder Kempen waren er trouwens
geregeld incidenten geweest omwille van de unieke positie van Baarle. De Duitsers, die de
aan Merksplas grenzende Baarlese parochie Zondereigen bezetten, maanden de burgemeester
van Baarle-Hertog door intimidatie aan om de hele gemeente aan hen over te dragen.
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Burgemeester Van Gilse weigerde natuurlijk resoluut. Het gevolg was dat Baarle-Hertog in
feite een vrijplaats werd. Hier was tussen Belgen onderling, en tussen Belgen en Nederlanders
contact mogelijk dat aan elke Duitse controle ontsnapte. De voorheen zo rustige enclave werd
dan ook begrijpelijkerwijze een draaischijf voor allerlei spionageactiviteiten. Er werden
verschillende centrales voor brievensmokkel opgezet en een groot gedeelte van de illegale
grensoversteken werd vanuit deze gemeente gecoördineerd. Daarenboven werden duizenden
vrijwilligers voor het Belgisch leger via Baarle-Hertog doorgestuurd. Uit een naoorlogs
verslag, opgemaakt door de toenmalige gemeentesecretaris, bleek dat alleen al in de periode
tussen oktober '14 en maart '15 ruim 2000 oorlogsvrijwilligers op het Baarlese gemeentehuis
werden geregistreerd.
De Belgische regering was zich trouwens snel bewust geworden van het nut dat
Baarle-Hertog precies door haar bijzondere ligging kon hebben. Zo bracht reeds op 12 januari
1915 de Belgische minister Joris Helleputte incognito een bezoek aan de kleine gemeente.
Amper twee weken later, op 31 januari werd het postkantoortje, dat sinds oktober '14 niet
meer functioneerde, heropend. Op 17 februari trad een nieuw telegraafkantoor in werking. En
op 27 april kreeg de kleine gemeente opnieuw hoog bezoek, maar ditmaal officieel. Prosper
Poullet, de Belgische minister van Kunsten en Wetenschappen werd om 14.30 u op het
gemeentehuis plechtig ontvangen. Vanop de pui woonde hij een uitvoering bij van de
nationale liederen, gebracht door een koor van Belgische vluchtelingenkinderen. Daarna sprak
hij de bevolking toe, waarbij hij hulde bracht aan het Nederlandse volk en de Nederlandse
regering voor haar hulpvaardigheid en goede zorgen bij de opvang van de tienduizenden
Belgische vluchtelingen. Het officiële programma werd afgerond met een werkbezoek aan de
St.- Remigiuskerk, het post- en douanekantoor en de pas gebouwde noodbarakken voor de
nog in de gemeente verblijvende vluchtelingen. Aanvankelijk reageerde Nederland niet of
nauwelijks op deze geheime strijd die zich aan en zelfs binnen haar grenzen zou afspelen. De
goede verstandhouding met de Nederlandse autoriteiten was echter van korte duur. De
oprichting van een Belgisch militair draadloos telegraafstation in Baarle-Hertog in het najaar
van '15 was een doorn in het oog van de Nederlandse regering en - vooral - van de Duitsers.
De Nederlanders beschouwden deze zend- en ontvangstinstallatie als een operationele basis
van de Belgische strijdkrachten en dat kon - omwille van het neutraliteitsbeginsel - niet door
de beugel. De Duitsers reageerden woedend toen het station operationeel werd. Even dachten
ze er zelfs aan om de basis met vliegtuigen aan te vallen of vanuit artilleriestellingen in de
Noorder Kempen, Baarle te beschieten om op deze manier deze vervelende ‘Belgische luis in
de Duitse pels’ uit te schakelen... Gelukkig voor de bevolking werden de militaire
plannenmakers teruggefloten door Berlijn, waar men bevreesd was voor de diplomatische
implicaties van een dergelijk optreden.
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HET TELEGRAAFSTATION VAN BAARLE-HERTOG.
Het idee om in Baarle een militair telegraafstation te bouwen kwam van de Belgische
minister van Spoorwegen en PTT, die op 20 januari 1915 aan de minister van Oorlog, de
Broqueville dit idee opperde. Aan de oprichting van dit telegraafstation waren in het grootste
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geheim maanden van intensieve voorbereiding voorafgegaan. Al op 6 februari trok kapitein
Wibier, die de opdracht had gekregen om voor het Belgisch leger de dienst T.S.F.
(Télégraphie Sans Fil) uit te bouwen, naar Le Havre om er in samenspraak met ambtenaren
van het departement van Spoorwegen en PTT de mogelijke uitvoering van een dergelijk plan
te bekijken. Om begrijpelijke redenen werden al vroeg in de planningsfase een aantal
topambtenaren van Buitenlandse Zaken bij de zaak gehaald, want men besefte maar al te
goed dat dit stoutmoedige project niet écht op gejuich zou onthaald worden in Nederland.
Een eerste verkenning ter plaatse gebeurde al in het begin van maart ’15 door Leon De Pauw,
een ambtenaar van het kabinet de Broqueville, die in Baarle-Hertog geboren was en luitenant
Paul Goldschmidt, een ingenieur in de TSF. De bedoeling van deze missie was tweevoudig:
enerzijds poolshoogte nemen in Baarle-Hertog en anderzijds in Nederland – en dit zonder
argwaan te wekken – een paar lucratieve contracten af te sluiten voor de aanschaf van
producten die ze broodnodig hadden bij het eventueel opstarten van het project zoals
steenkool en de onmisbare gasmotor.
De inplantingsplaats was niet echt een probleem want De Pauw en Goldschmidt konden
burgemeester Van Gilse overhalen om een stuk grond dat zijn eigendom was op de
Hoogbraak ter beschikking te stellen. Onder het mom dat het al bestaande barakkenkamp
voor de Belgische vluchtelingen in Baarle moest uitgebreid worden, begon onder het toeziend
oog van de burgemeester de bouw van extra barakken en sanitaire installaties voor – wat in
feite – het telegraafstation zou worden… Wibier zat intussen ook niet stil, want hij
verzamelde al het materiaal dat nodig zou zijn voor een operationeel zend- en
ontvangststation. Op amper een paar weken tijd slaagde hij in deze opdracht. In het grootste
geheim werd in Calais een installatie met een vermogen van 5 KW bijeengebracht.
Gecamoufleerd als een zending oud ijzer werd het materiaal naar Londen verscheept,
vanwaar het uiteindelijk naar Nederland zou moeten worden gebracht.
Even dreigde er nog een kink in de kabel te komen, toen de Broqueville op 20 april plotseling
de operatie afblies. Dit gebeurde na stevig aandringen van Buitenlandse Zaken, waar men
vreesde voor ernstige diplomatieke incidenten met Nederland. Intussen was echter al een
groot gedeelte van de infrastructuur klaargemaakt. De gasmotor was geïnstalleerd, een
artesische put was gegraven en een grote hoeveelheid smeerolie en gascokes was aangelegd.
Dit alles onder het mom dat er een bijkomend kamp werd gebouwd voor de Belgische
vluchtelingen. De Nederlanders roken echter onraad en blokkeerden op het station van
Baarle-Nassau de bestelde steenkool.
De Broqueville kwam echter op zijn beslissing terug wanneer de Fransen plotseling sterk
begonnen aan te dringen om het project Baarle-Hertog toch verder te zetten. Zij wensten
immers dat er naast het luisterstation ook nog een post voor radio-goniometrie werd
geïnstalleerd. Onder toenemende Franse druk zette de Broquevile op 15 juni opnieuw het licht
op groen nadat de Fransen een complete goniometrische uitrusting hadden geleverd en
bovendien er zich toe verbonden hadden het personeel hiervoor op te leiden.
Dit alles betekende echter niet dat nu alle problemen van de baan waren, want nu gingen de
Britten –die men buiten het complot had gehouden- plots dwars liggen. Er waren immers zeer
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strikte beperkingen opgelegd op het handelsverkeer met Nederland, waardoor pas op 27 juli
een uitvoervergunning werd verleend voor onder andere de alternator, transformator en
vonkenbrug. Vanzelfsprekend werd in de uitvoervergunning met geen woord over de ware
aard van de lading gerept. Officieel betrof het hier een lading schroot die fictief was verkocht
aan een Nederlandse onderneming, die het op haar beurt had doorverkocht aan een handelaar
in oud ijzer.
Al het materiaal diende Baarle-Hertog te worden binnengesmokkeld, onder het waakzame
oog van de Nederlandse soldaten en douanebeambten. Het grootste gedeelte van het
zendmateriaal werd tijdens een dertigtal reizen in speciale kisten verstopt onder de
steenkoolladingen van de locomotieven die het stationnetje aandeden.
Op het einde van augustus '15 was het grootste gedeelte van het benodigde materiaal
aangekomen. Een voorraad antraciet, goed voor een half jaar was al gearriveerd en wanneer
op 2 september het grote materiaal vanuit Engeland vertrekt, blijkt het twintig dagen later al
in de tuin van Van Gilse te staan. De enige onderdelen die nog ontbraken waren de
antennemasten en daarom ging de Belgische ingenieur De Buyl in Zaandam op zoek naar een
veertigtal scheepsmasten van om en bij de 20 meter lang. De stukken werden, onder het
voorwendsel dat het een bestelling voor een plaatselijke timmerman was, zonder problemen
op 2 oktober gelost in het station van Baarle. Twee dagen later begon men de antenne op te
richten en de telegrafische uitrusting te monteren. Een tiental masten met een lengte van 20 m
werden met stalen kabels verbonden aan de grote, 40 m hoge zendmast. Een bizar detail is dat
bij het optrekken van deze masten een aantal Nederlandse soldaten –wellicht niet goed
begrijpend wat de bedoeling was-een handje toestaken… Op het terrein zelf kregen
verschillende eerder opgetrokken barakken een nieuwe bestemming: een seinkamer met de
telegraaftoestellen, de machinekamer, uitgerust met een Tangye-zuiggasmotor van 28 PK -die
in het grootste geheim was geleverd door de Rotterdamse firma Stokvis en Zn.- een ruime
kolenloods met een atelier voor de werktuigkundigen en natuurlijk de verblijven voor de 15
telegrafisten, onder leiding van de door het leger gedetacheerde ingenieurs Goldschmidt en
De Buyl. Daarnaast werden nog eens twee barakjes opgetrokken voor de 25 rijkswachters in
burger, die het domein bewaakten tegen mogelijke spionnen en saboteurs. Een tweede, zij het
kleinere zendinstallatie werd, met het oog op mogelijke sabotage, trouwens als reserveeenheid in de Katerstraat opgericht. Deze installatie werd echter al vrij snel operationeel
gemaakt omdat ze werd gebruikt voor de door de Fransen gevraagde hoekmetingen.
Op 17 oktober '15 was het zover. De eerste verbinding met de Belgische transmissietroepen
aan het IJzerfront was tot stand gekomen. Amper een week later was ook het radiogoniometrisch station operationeel.
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D E ZENDMAST VAN HET RADIOSTATION IN B AARLE -H ERTOG MET DE BARAKKEN ER ROND
( HTTP :// DEREDACTIE . BE / CM / VRTNIEUWS /14-18/1.2470204)

Naast de militaire routinetaken hield de Baarlese zender zich hoofdzakelijk bezig met het
onderscheppen en decoderen van de belangrijke Duitse marine zenders in Cuxhaven, Kiel en
Helgoland. Daarenboven werden systematisch zeppelins met bestemming Groot-Brittannië
gevolgd en stoorde men geregeld Duitse uitzendingen.
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Aanvankelijk leken de Nederlandse autoriteiten niet echt geïnteresseerd in wat de Belgen in
Baarle uitspookten. Hun houding was eerder gelaten, getuige een schrijven van de luitenant
die chef was van de Nederlandse douane in Baarle-Nassau: “…Natuurlijk weten we dat er
een telegraaf is in Baarle-Hertog. Ons kan dat niet schelen: het is toch niet tegen ons gericht!
Deze flegmatische houding zouden ze echter niet lang volhouden. In november 1915 melde,
de Duitse gezant in Nederland aan de Belgische regering, dat men had vastgesteld dat
Belgische en Franse officieren in burger naar Baarle waren gereisd om de installatie
operationeel te maken. De Duitsers beschouwden dit als een militaire actie en eisten de
onmiddellijke sluiting van het telegraafstation.

58

Onder druk gezet door de woedende Duitsers en verbolgen over het feit dat hun rigoureuze
toezicht klaarblijkelijk niet kon verhinderen dat de Belgen dit huzarenstukje hadden
volbracht, besloten de Nederlanders omstreeks de jaarwisseling om Baarle-Hertog nog
strenger te bewaken. In januari 1916 werden er extra troepen gelegerd in Baarle-Nassau en in
februari begon men het volledige grondgebied van de dorpskom door een 3 meter hoge en 4,5
km lange omheining in kippengaas af te sluiten. Slechts 4 streng bewaakte ingangspoorten en
een smalle corridor in het station van Baarle-Nassau zorgden voor een verbinding met de
buitenwereld.
De omheining werd bewaakt door patrouillerende Nederlandse grenstroepen die uiterst
strenge controles uitvoerden. Ze gingen zelfs zo ver, dat ze de benzine in de binnenrijdende
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wagens opmaten, om te verhinderen dat ze als brandstof zou worden geleverd voor de
generatoren van het telegraaf-kantoor.
Een typisch staaltje van de incidenten die zich om de haverklap voordeden, vond op 18 april
'16 plaats toen de Belgische ambassadeur klacht indiende bij het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken omdat de Nederlandse overheid 12 kisten petroleum, die vanuit Engeland
verstuurd waren ter attentie van de burgemeester van Baarle-Hertog, niet wou vrijgeven. De
minister besliste daarop dat deze kisten tot aan de wapenstilstand op het station van
Baarle-Nassau moesten gestockeerd blijven. Al deze beklijvende tegenmaatregelen konden
echter niet verhinderen dat de installatie heel de oorlog door operationeel is gebleven.
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BLOED IN DE BEEMDEN
Op 1 november 1914 werd de Belgisch-Nederlandse grens officieel gesloten door de bezetter.
Enkel wanneer men een "Passierschein" bezat mocht men op welbepaalde plaatsen de grens
oversteken. Wat het kanton Hoogstraten betreft, betekende dit concreet dat men enkel nog in
Zondereigen, Strijbeek, Meersel-Dreef en langs de Markbrug op de baan Minderhout/Baarle
te Castelré de grens over kon. Alle andere grensovergangen waren voortaan streng verboden.
De Duitsers begonnen trouwens systematisch de grens met manshoge
prikkeldraadversperringen af te bakenen. Om aan het nodige hout te geraken werden grote
delen van de bossen op den Aard in Minderhout en Hoogstraten en op het Merksplasse Zwart
Goor kaalgekapt. De - op dat ogenblik - nog onderbemande Duitse grenstroepen deden voor
dit werk beroep op vrijwillige arbeiders, die tot hun aangename verrassing in groten getale
kwamen opdagen om aan de grens versperringen te helpen oprichten. Ze waren echter nog
méér verrast toen ze merkten dat tientallen van deze "vrijwilligers" bij de eerste de beste
gelegenheid de benen namen, richting Nederland! Dit was immers een uitgelezen kans voor
oorlogsvrijwilligers, om zonder argwaan te wekken, tot vlak bij de grens te geraken. Eén van
deze "vrijwilligers" was Beersenaar Frans Paepen, die zich trouwens na de oorlog in
Hoogstraten zou vestigen. Op het ogenblik dat hij met een paar collega's in de buurt van
Maxburg prikkeldraad moest leveren, en de hen begeleidende Duitser zich even terugtrok
voor een sanitaire stop, besloot hij zijn kans te wagen. Hij zwierde de rol draad in een gracht
en zette het op een lopen, maar toen de gealarmeerde schildwacht tweemaal in de lucht had
gevuurd, staakte hij veiligheidshalve zijn vluchtpoging. Frans werd met twee medevluchters
opgesloten in de Turnhoutse gevangenis, waar hij in alle rust een week lang kon nadenken
hoe hij de volgende keer de Duitsers kon verschalken. Blijkbaar wierpen zijn denkoefeningen
vruchten af want op 10 december 1914 melde oorlogsvrijwilliger Frans Paepen zich op het
Belgische consulaat te Breda...
De grenswachters werden geleverd door de lokale bezettingseenheden. In het Hoogstraatse
werden medio november de soldaten ingekwartierd van de 3e compagnie van het
"Landstürmbattaillon Ludwichshaven".
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DE NEDRLANDSE GRANSWACHTERS IN CASTELRE
Deze Rijnlanders behoorden in feite tot de reserve van het Duitse leger en waren
hoofdzakelijk oudere soldaten, die niet écht bruikbaar waren voor frontinzet. In de ogen van
het Duitse opperbevel waren zij echter wel uitermate geschikt om de grens te bewaken.
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N EDERLANDSE GRENSWACHTEN IN C ASTELRÉ
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Omdat er die eerste weken niet veel grenswachters voorhanden waren, stoorde de lokale
bevolking zich aanvankelijk weinig aan de Duitse bepalingen en verliep het al dan niet
illegale grensverkeer vrij vlot. Té vlot oordeelden de Duitsers, waarop ze strenger gingen
toezien op de grensbewaking. Dat het bittere ernst was bleek al vlug uit de consignes die de
schildwachten begin december kregen. De landstürmers kregen de uitdrukkelijke instructie
om eventuele overtreders, na sommatie, onverbiddelijk neer te schieten en ook allerlei andere
maatregelen maakten al vlug van iedere illegale grensovergang een riskante aangelegenheid.
Medio december werd de grens in onze regio grondig afgegrendeld. Nadat eerst de landsgrens
tussen Minderhout en Castelré met prikkeldraad was afgesloten, werd het hele noordelijke
stuk van de huidige fusiegemeente Hoogstraten op dezelfde manier afgesneden van de rest
van het land. Het resultaat was dat Meerle, Meerseldreef, de dorpskom van Meer en een groot
deel van Minderhout niet langer vanuit Hoogstraten bereikbaar waren.
Dit alles was het gevolg van rigoureuze maatregelen die de Duitsers planden om het
grensverkeer drastisch te beperken. In uitvoering hiervan liet de militaire gouverneur van
Antwerpen, generalleutnant von Weller op 25 december 1914 de volgende bekendmaking in
alle gemeenten van de provincie uithangen: ‘De Belgisch-Nederlandsche grens binnen het
militair gouvernementeel arrondissement van de Provincie Antwerpen mag slechts aan de
hierna genoemde doorgangspunten en aan de volgende voor het nazicht der paspoorten
aangeduide plaatsen overschreden worden:
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Op den steenweg Turnhout-Eindhoven-Arendonck ten Noorden van Arendonck.
Op den steenweg Turnhout-Poppel ten noorden van Poppel aan de grens.
Op den steenweg Turnhout-Baerle-Nassau aan de grens.
Op den steenweg Hoogstraeten-Breda bij Drews aan de statie van den buurtspoorweg en aan
de in de nabijheid daarvan liggende overwegen op den steenweg.
Op den steenweg Wuestwezel-Breda-Grens.
Aan de controle op den steenweg en aan den spoorweg te Esschen.
Het overschrijden der Belgische-Nederlandsche grens op andere dan op de hoger aangeduide
punten is ten strengste verboden en zal worden gestraft. De poging daartoe zelfs is reeds
strafbaar en zal met het gebruik van wapens verhinderd worden.’
Ook Zondereigen werd virtueel van Merksplas afgescheiden. En, dit was zeker niet alleen
onaangenaam voor de Zondereigense gemeenteraadsleden van Baarle, die vier jaar lang niet
meer in staat zouden zijn om hun gemeenteraad bij te wonen… Op de Heikant werden door
landstürmers drie grote houten barakken opgetrokken en achter de kerk één, van waaruit de
patrouilles voortaan vertrokken.
Net voor Kerstmis '14 bezette een eskadron van het "Köningliches Preussisches 6e
jägerbataillon" onder leiding van Rittmeister baron von Hardenhueff het Withof in
Minderhout en de verlaten rijkswachtkazerne van Meerle. Deze elite-cavaleristen waren door
het commando van het VIIe legerekorps naar onze streek gedetacheerd om de Landstürmers te
versterken. De ruiters - die rechtstreeks uit de kazerne kwamen - hadden geen
gevechtservaring en bleken bijzonder nerveus te zijn. Ze waren erg schietgraag. Getuigenissen
verhalen hoe in de eerste dagen na hun komst honderden schoten door hen in het wilde weg
werden afgevuurd. Het zou dan ook niet lang duren voor er een eerste dodelijk slachtoffer te
betreuren viel.
Op 27 december, rond 14.00 u. naderden drie mensen de grens in de buurt van de brug over
de Mark in Minderhout. Eén van hen was de 22-jarige Joanna Philipsen, geboren te
Hoogstraten, maar werkzaam als dienstmeid in Antwerpen. In de eerste week van oktober had
zij tijdens de beschieting van de Scheldestad het zekere voor het onzekere verkozen en de
veiligheid van de ouderlijke woonst aan de Vrijheid opgezocht. Zij werd vergezeld door haar
moeder, Joanna Somers en haar broer August, die de grens wou oversteken om zijn broers
Frans en Jozef bij het leger te vervoegen. De Duitse grenswachters hadden de brug 's morgens
tot 11.00 u. opengelaten om de kerkgangers uit het Nederlandse Castelré in staat te stellen
terug naar huis te keren na de mis in hun Minderhoutse parochiekerk. Overigens de laatste
mis voor de volgende vier jaar, want nadat de laatste Castelrénaren de brug waren
overgegaan, werd ze - conform de instructies van luitenant-generaal von Weller - definitief
afgesloten met een slagboom en manshoge Friese ruiters. Een schildwacht verschanste zich in
een klein bosje kreupelhout op ongeveer 100 m ten westen van de brug. Toen hij merkte dat
het Hoogstraatse trio de waarschuwingsborden was voorbijgestoken, sommeerde hij hen halt
te houden. Ze versnelden echter hun pas en negeerden overduidelijk zijn bevelen. Hierop
opende hij het vuur, waarop het meisje dodelijk getroffen neerviel. Haar broer slaagde erin
van de verwarring gebruikt te maken om de grens over te steken, terwijl haar hysterisch
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huilende moeder, ter plaatse werd gearresteerd door de inderhaast toegesnelde Duitsers. Het
stervende meisje werd per kruiwagen naar het dichtstbijzijnde huis, dat van koopman Karel
Verheyen gevoerd, waar ze even later overleed. Tussen haar met bloed besmeurde kleren
vonden de soldaten een brief die bestemd was voor haar twee broers aan de IJzer. Nog
diezelfde dag werd haar stoffelijk overschot opgehaald door A. Jansen en naar het Gasthuis in
Hoogstraten gevoerd, waar een Duitse legerarts een lijkschouwing verrichte. Leutnant von
Rohr, een gerechtelijk officier van de Zivilverwaltung uit Antwerpen, stelde ’s nachts nog een
proces-verbaal op en liet Joanna Somers om humanitaire redenen vrij uit haar hechtenis in het
stadhuis. 's Anderendaags werd Joanna begraven aan de zuidzijde van de St.-Catharinakerk,
waar ze overigens nog steeds rust op het kleine ere park. Twee dagen nadat het eerste
dodelijke slachtoffer in Hoogstraten te betreuren viel, verscheen in de onder Duitse censuur
staande "Gazet van Brussel" volgend, wel érg merkwaardig bericht: " Hoogstraeten: Alhier
werd een meisje doodgeschoten dat ondanks het streng verbod en ondanks de vermaning der
schildwachten over de grens wilde gaan. De betrekkingen tussen de bezettingstroepen en de
bevolking zijn hier uitmuntend, ja hartelijk..."
Tragische incidenten zoals de dood van Joanna Philipssen, verhinderden echter niet dat
jongemannen massaal de grens overtrokken. Naar verluidt waagden in december ’14 om en
bij de 5000 jongemannen de sprong over de grens en in januari ’15 waren het er 6400 die de
biezen namen…. De hoogste Duitse bezettingsautoriteiten konden dit natuurlijk niet tolereren
en op 26 januari ’15 vaardigde generaloberst Freiherr von Bissing volgende proclamatie uit:
‘In den laatsten tijd hebben dikwijls weerbare personen getracht heimelijk de Hollandsche
grens te overschrijden, om zich bij het vijandelijke leger te vervoegen. Ik verorden daarom het
volgende: Alle gunsten, die in het verkeer op de grens naar Holland toegestaan zijn, worden
voor weerbare Belgen geschorst. De Belgen, die tegen het verbod trachten de grens van
Holland te overschrijden, stellen zich bloot aan het gevaar door de grensposten doodgeschoten
te worden. Zij worden, indien zij gegrepen worden, gestraft en als krijgsgevangenen naar
Duitschland gevoerd. Wie de verboden overschrijding der grens naar Holland eens weerbaren
Belgen vordert of begunstigt, wordt volgens de oorlogswetten behandeld. Dit geldt ook voor
de familieleden van den weerbaren Belg, die deze niet hinderen tot zulke grensoverschrijding.
In den zin dezer verordening gelden als weerbare mannen alle mannelijke Belgen in den
ouderdom van het verlopen 16e tot 45e levensjaar.’
Dat trouwens niet alleen de Duitse grenswachten, maar ook de Nederlandse met scherp
schoten, zou een paar weken na het incident in de Minderhoutse Beemden, een onfortuinlijke
Meerlenaar ondervinden. Op zondag 31 januari '15 werd aan de Lembeek Adriaan
Michielsen, door een Nederlandse huzaar beschoten, die hem - ten onrechte - voor een
smokkelaar hield. Een schot doorboorde zijn rechtervoet. Hij werd voor verzorging met paard
en kar naar Hoogstraten gevoerd, waarna de ortscommandant bij de Nederlanders aandrong
op een officieel onderzoek van de omstandigheden, waarin deze schietpartij plaatsvond.
Een ander gevolg van de verhoogde Duitse veiligheidsmaatregelen was dat vanaf februari
1915 het ‘personalausweis’ werd ingevoerd voor alle burgers in de bezette gebieden. Dit
paspoort dat naast de biografische gegevens ook een foto en handtekening van de drager
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bevatte moest men te allen tijde kunnen voorleggen aan de Duitse militairen die hierom
verzochten. Wanneer men de pas niet kon voorleggen werd dit steevast gestraft met een fikse
boete en in geval van herhaling met een bezoekje aan de cel.
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OVER DE ‘SNEP’, DE ‘PRUIS’ EN DE ‘POTS’.
Deze bloederige incidenten konden echter niet verhinderen dat de smokkel, aan beide zijden
van de grens welig tierde. Smokkelen was al eeuwenlang een belangrijke én lucratieve
bezigheid in onze contreien en de aanwezigheid van zwaarbewapende Duitse en Nederlandse
grenswachters kon daar niets aan veranderen.
In het begin van de oorlog waren het hoofdzakelijk Belgen en Belgische vluchtelingen die
zich noodgedwongen met smokkelpraktijken inlieten.
"Schier dagelijks worden in Zundert Belgische
smokkelaars aangehouden. Het zijn meestal arme
mensen die met dat smokkelen van gewoonlijk kleine
kwantums een schamel stukje brood trachtten te
verdienen..." schreven Noord-Brabantse kranten begin
1915. Later zouden echter ook Nederlandse
beroepssmokkelaars zich intensief met deze praktijken
gaan inlaten.
Naast de smokkel om den brode, was er natuurlijk ook
nog de intensieve brievensmokkel. Op het einde van
oktober '14 hadden de Duitse bezettingsautoriteiten
immers alle internationaal briefverkeer in ons land
verboden. Dit gebeurde natuurlijk om te verhinderen dat E EN BLIKJE MET DAARIN KAARTEN VAN
LOOPGRAVEN VERSTOPT
men via –de oogluikend toegestane- Belgische
HTTP :// WWW . FLABBER . NL / ARTIKEL / DE DODENDRAAD - ER - HEEFT - OOIT - EEN - DODELIJK postkantoren in Nederland zou kunnen corresponderen
IJZEREN - GORDIJN - TUSSEN - NEDERLAND - EN met uitgeweken familieleden of met de soldaten aan het
BELGIE - BESTAAN
front. Alle postkantoren in ons land kwamen onder Duits toezicht te staan. Dit betekende
ondermeer dat alle brieven geopend dienden te worden afgeleverd en dat de Duitse censuur
zich het recht toe-eigende brieven te controleren. Particuliere briefwisseling diende uitsluitend
per briefkaart te gebeuren.
Als alternatief tégen de Duitse censuur - en als één van de opvallendste vormen van verzet
tegen de bezetter - fungeerde vanaf begin 1915 in de Kempen een goed gestructureerde
geheime postdienst. Eén van de belangrijkste illegale postkantoren was te vinden in de abdij
van Tongerlo, maar ook in het Jezuïetencollege te Turnhout en bij verschillende personen in
de Noorder Kempen, zoals bij de Hoogstraatse postmeester Peeters, Jan Wilryckx en meester
Druyts in Merksplas of Gust van Gorp in Rijkevorsel kon men zijn brieven of kleine pakketjes
kwijt.
Ondanks de grote risico's werden ze van hieruit over de grens gebracht door smokkelaars, de
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zogenaamde ‘grensrakkers’, die vaak voor het uitbreken van de oorlog al enige ervaring
hadden verworven in dit métier. Ook zij die in de onmiddellijke omgeving van de grens
woonden en/of werkten zoals de familie Meyers en Jan De Swart in Minderhout werden vaak
‘grensrakkers’.
Een laatste categorie van deze ‘grenspasseurs’ vond men terug bij de boswachters en stropers
in de regio, die als geen ander de streek kenden. De Duitsers - ook niet bepaald van gisteren –
waren zich van dit laatste maar al te goed bewust, zodat de boswachterwoningen permanent in
het oog werden gehouden, teneinde hun bewoners iets ten laste te kunnen leggen. Deze strikte
observatie brak in ieder geval Karel Boenders, de boswachter op het domein van Havenith op
Maxburg zuur op. Op 3 februari '15 wou hij de grens oversteken als oorlogsvrijwilliger en
botste er op zijn observatieploeg die hem in een hinderlaag lag op te wachten. Pas op 3 maart
'19 zou hij uit Duitsland terugkeren. De Duitse spionnen boekten blijkbaar nog meer
resultaten. Drik Oeyen, de oude boswachter op het domein van Dupret te Meerle werd
preventief "over de draad gezet" en boswachter Versmissen van Gammel werd met zijn gezin
in Duitsland geïnterneerd. Dit lot was ook Henri ‘Rikske’ Verhoeven beschoren. Hij was
boswachter voor baron de Borrekens in het Rijkevorselse gehucht Bolk. Verdacht van
brieven- en mensensmokkel werd Henri in 1917 gearresteerd en gevangen gezet in het kamp
voor politieke gevangenen te Siegburg. Vaak hadden deze grensrakkers codenamen, die ze
trouwens voor de rest van hun leven als bijnaam bleven dragen. Heel wat van de oudste
generatie Hoogstratenaren herinneren zich dan ook nog steeds de kleurrijke namen van lokale
grensgidsen als ‘de Snep’ (=Jef Wegner), ‘de Pruis’ (=Jef Vlaminckx), ‘de Pots’ (=Henri
Mariën) en Minderhoutenaar ‘den Dog’ (=Frans Meyers).
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DE NOORDERKEMPEN: DRAAISCHIJF VAN DE BRIEVENSMOKKEL.
In de eerste maanden van de Duitse bezetting lagen de posterijen gewoon plat. Veel personeel
was gemobiliseerd of weigerde onder Duits bestuur te werken. Bovendien hadden de Duitsers
alle postkantoren gesloten. Het duurde dan ook geruime tijd voor het postverkeer
‘genormaliseerd’ werd. Pas medio ’15 werd het postkantoor van Hoogstraten heropend en kon
postmeester Peeters zijn werk hervatten. In die eerste maanden bleef het versturen van brieven
verboden en moest alle briefwisseling gebeuren op postkaarten. Wellicht omdat dit het werk
van de Duitse censuurdienst vergemakkelijkte. Pas veel later werden opnieuw brieven
toegelaten, zij het onder strikte voorwaarden. De enveloppen dienden geopend te worden
afgegeven en mochten maximaal 4 velletjes papier bevatten met ten hoogste 10 regels per
blad.
Zowat elke brief werd door de censuur nagekeken en voorzien van een rode stempel ‘inhalt
geprüft’. Op de omslagen werden Duitse zegels geplakt, maar al vlug verschenen er als vorm
van verzet officiële Belgische postzegels die de regering in Le Havre liet drukken. Deze
zegels werden massaal in Baarle-Hertog gedistribueerd. Vanuit deze enclave brachten de
smokkelaars honderdduizenden van deze zegels het bezette land binnen. De Duitsers traden
hier vrijwel onmiddellijk tegen op met een decreet dat bepaalde : ".Het is verboden in te
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voeren, ten toon te stellen, te verkopen of aan te prijzen, oude en nieuwe postzegels van
België."
Omdat het in theorie alleen mogelijk was in eigen land, of per uitzondering naar de neutrale
landen brieven te verzenden begon de smokkel vrij snel een georganiseerde vorm aan te
nemen. De mensen zochten naar alle mogelijke manieren om het contact met hun dierbaren
aan het IJzerfront te herstellen.
Eén reconstructie - uit tientallen voorbeelden - van hoe een brievensmokkelnetwerk in onze
regio werd opgezet is dit van de groep Bauwens. Fons Bauwens, een cafébaas uit Viersel,
stond in dienst van de Antwerpse Gasmaatschappij. De Duitsers hadden hem - opdat hij zijn
werk zou kunnen blijven uitvoeren - een bijzondere toelating gegeven om zich vrij per fiets te
verplaatsen tot Beerse en Rijkevorsel. De Turnhoutse Vaart vormde een belangrijke barrière,
maar de toelating bezorgde Alfons een perfecte dekmantel om zich in onze regio met
brievensmokkel bezig te houden. Oorspronkelijk bezorgde hij de bij hem binnengebrachte
briefpakketten bij Louis Van Looy te Oostmalle die ze op zijn beurt door leverde aan "De
Nieuwe Tilburgsche Courant/Firma Aerts". Deze bestaande uitgeverij werd als dekmantel
gebruikt door de Belgische overheid om er gesmokkelde brieven en illegaal drukwerk te
centraliseren. Een zekere Canters was Bauwens contactpersoon te Tilburg. Wellicht was
Canters een agent van de militaire veiligheidsdienst, maar ik heb geen sluitend bewijs in deze
richting gevonden. Toen Van Looy in het begin van '15 werd gearresteerd, kwam Bauwens bij
Alfons Somers aan de Merksplassesteenweg in Rijkevorsel terecht. Deze laatste nam de
postpakketten van hem over, om ze via zijn ‘passeurs’ uit Rijkevorsel, Hoogstraten en
Minderhout de grens over te brengen. Niet zonder gevaar trouwens, want de op 22 maart '15
achter het kasteel van Hoogstraten doodgeschoten Jan Jozef Van Hemeldonck, was als
smokkelaar actief in dit netwerk.
Een andere smokkelaar uit de groep, Gust Van Gorp uit Rijkevorsel viel in april in Duitse
handen. De organisatie werd verder zwaar beproefd toen Fons Somers - nog net op tijd
gealarmeerd - over de grens moest vluchten om aan arrestatie te ontsnappen. Dit betekende
echter niet het einde van de inzet van Somers' vertrouwelingen. Zijn vader Pieter en zijn
schoonbroer August Reyntjens zouden zijn werk voortzetten, tot ook zij in handen vielen van
de Duitse contraspionage. Fons Somers zélf zou uiteindelijk ook worden gearresteerd nadat
hij zijn illegale werkzaamheden had hervat. Dit gebeurde toen hij met een andere ervaren
grensgids, Nand Verstappen uit Beerse, vanuit Nederland terug de grens overging.
Vrijwel onmiddellijk nadat Fons Somers was ondergedoken besloot Bauwens uit
veiligheidsoverwegingen zijn actieterrein te verleggen naar de omgeving van Mol. Hij werd
daar in zijn gevaarlijk werk bijgestaan door de uit Zwijndrecht afkomstige Gustaaf Cools, die
als spion in dienst stond van het Belgische leger. Op aandringen van Cools deed Bauwens
eveneens dienst als grensgids. Hun gezamenlijke ervaring kon echter niet verhinderen dat
Bauwens op 9 november '15 te Mol werd gearresteerd. Cools had intussen, gebruik makend
van informatie die hem door Bauwens was gegeven, de kans gezien heel wat mensen uit de
Noorder Kempen te rekruteren voor het verzet. In Merksplas zette hij meester Druyts aan het
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werk en in het Rijkevorselse gehucht St. Jozef bouwde hij een goed geolied netwerk uit
waarin de families Cuylaerts en Van Looy een prominente rol zouden gaan spelen.
Een aantal van deze grensrakkers brachten, zoals hierboven al werd verhaald, naast de
postpakketten vaak ook nog spionagemateriaal naar Nederland of hielden zich intensief
bezig met het over de grens smokkelen van vrijwilligers voor het Belgische leger, gevluchte
krijgsgevangenen of spionnen in geallieerde dienst. Na verloop van tijd zouden trouwens
een aantal van deze smokkelaars een officiële erkenning krijgen, als geheim agent in dienst
van het Belgische ministerie van Landsverdediging of verbonden aan één of andere
geallieerde inlichtingendienst. Terug naar België brachten ze hoofdzakelijk brieven mee
van het front of Noord-Nederlandse kranten -die vrij van censuur, vaak bijzonder
informatief waren- en anti - Duitse vlugschriften. Kortom, publicaties die gretig werden
gelezen en verspreid.

DRASTISCHE DUITSE TEGENMAATREGELEN: “DE DODENDRAAD” WORDT
GEÏNSTALLEERD...
Het zou niet lang duren voor de
Duitsers overgingen tot erg
drastische maatregelen om het
illegale grensverkeer te
verhinderen. Zoals we reeds
zagen werd op het einde van
1914 aan de grens een
manshoge prikkeldraad
gespannen en werden er
versperringen met Friese ruiters
opgericht op de belangrijkste
wegen die naar de grens leiden.
Bovendien werd de
bewegingsvrijheid in het
achterland danig aan banden
gelegd, tot zelfs in gemeenten
die niet aan Nederland
grensden. Een citaat uit een
Rijkevorsels oorlogsdagboek
maakt duidelijk dat bijna
iedereen in het kanton
Hoogstraten te maken kreeg met
de Duitse maatregelen: “ik Heb
destijds geschreven van een
kooitje dat bijna dicht was;
F OTO DODENDRAAD ( WWW . BESTBEKEKEN . NL / LEZING - OVER DE - EERSTE - WERELDOORLOG - DE - DODENDRAAD )
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Welnu, het is, sinds anderhalve week 19-29 dezer om zo te zeggen, geheel en gans toe”. De
bruggen zijn afgezet, en aan gene zijde van de vaart, rijden af en aan de ulanen. Niemand, al
heeft hij een pas voor het buitenland. Niemand, noch geneesheer, noch geestelijke mag over
't kanaal. 't Is dus braaf gemeend. De bewoners der streek tussen vaart en grenzen zijn nu
zoveel als bannelingen, afgesloten van alle verkeer met Holland en het overige gedeelte van
België."
In de lente van '15 werd geleidelijk aan langs de noordelijke landsgrens door pioniers uit het
Rijnland een versperring opgebouwd die al snel de lugubere bijnaam van ‘dodendraad’ zou
krijgen.
Deze hindernis bestond uit 3 evenwijdig lopende draadversperringen. De middelste bestond
uit 7 zinken of koperen draden onder hoogspanning boven elkaar, op een onderlinge afstand
van 30 centimeter. Ongeveer om de 100 m stond een hogere paal met de aanvoerleiding, de
zgn. ‘Speiseleitung’.
De elektrische spanning bedroeg minimaal 2000 volt en werd via de ‘Speiseleitung’ verdeeld
op het grondgebied van het kanton vanuit de elektriciteitscentrales van twee fabrieken.
Betriebsabschnitt V –van Lommel tot Minderhout- werd bediend door de centrale van de
zinkfabriek van Lommel, terwijl sector VI –van Minderhout tot aan de Schelde-stroom kreeg
van de opwerkingsfabriek in Merksem.
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Om de twee kilometer stond een kleine houten barak, het zgn. ‘Schalthaus’, van waaruit het
mogelijk was om delen van de draad stroomvrij te maken voor onderhoud of zoals dit steeds
vaker zou moeten gebeuren, voor het weghalen van lijken…
Aan weerszijden van deze – dodelijke - hindernis bevond zich de zgn.
beveiligingsafrastering, doorgaans op een meter afstand van de hoogspanningslijnen. Deze
bestond uit 5 prikkeldraden tot op een hoogte van ongeveer 1,80 m. Minstens om de
kilometer werden er wachthuisjes geplaatst en er werden kilometers telefoonlijnen
aangelegd om de alarmprocedures te bespoedigen. In de winter van 1917-’18 werd de
communicatie nog verbeterd toen de Duitsers in Kalmthout een radio-installatie
installeerden, waarmee in een mum van tijd alarm kon worden geslagen. De radiokamer
voor de Noorder Kempen bevond zich tot aan de wapenstilstand in het Withof te
Minderhout. Bovendien werd er langs de Belgische zijde van de versperring een tientallen
meters brede strook vrijgemaakt die werd gebruikt als patrouillegebied. Onafgebroken
patrouilleerden de Duitsers er te voet, te paard, met de fiets of zelfs met de auto. Ondermeer
ten noorden van het Brandvenneke en Bootjesven op het domein van Wortel - Kolonie kan
men ook nu nog deze zone zien. De gekapte pijnbomen werden immers nooit heraangeplant
en de vrijgekomen grond werd in cultuur gebracht.
De wachttroepen vielen onder het rechtstreekse bevel van het zgn.
‘hoogspanningscommando’, dat belast was met de militaire en technische coördinatie van de
lokale wachtposten die in zones waren opgedeeld. Ingenieurs van het commando hadden als
belangrijkste opdracht de draadversperring te onderhouden en storingen te herstellen. In het
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kanton Hoogstraten werd minstens tweemaal per dag een controle uitgevoerd waarbij de
afspanning werd getest. Deze controles, het af- en aanzetten van de stroom gebeurden op een
willekeurig tijdstip en werden – om begrijpelijke redenen- strikt geheim gehouden.
Het hoogspanningscommando stelde elke dag een ‘Tagesbericht’ op voor de
zonecommando’s, met vermeldingen van de bijzonderste gebeurtenissen die dag. Elk verslag
werd de daaropvolgende dag voor verder gevolg doorgespeeld aan de technici van de
verschillende sectoren.
De moordende versperring volgde in Hoogstraten overigens het traject van de draad die reeds
eind 1914 was opgericht, zodat de huidige fusiegemeente in twee, duidelijk gescheiden,
stukken werd opgedeeld. De dodendraad heeft een bijzonder hoge tol geëist aan gedode
vluchtelingen, smokkelaars en grensgidsen. Alleen al aan de grens tussen het kanton
Hoogstraten en Nederland zouden minstens 20 burgers en heel wat Duitse militairen de dood
vinden. Een onrustbarend hoog cijfer voor een relatief klein stukje grondgebied.
Natuurlijk trachtten de grensgidsen en smokkelaars op allerlei manieren dit obstakel te
overwinnen. Vaak gingen ze hierbij uiterst creatief te werk. Bij Achtmaal, bijvoorbeeld, werd
de bedding van een beekje dat onder de draad doorliep, dermate uitgediept dat er een soort
tunnel ontstond, waardoor maar liefst 18 paarden de grens werden overgesmokkeld. Een
echte tunnel werd er in Nispen/Essen gegraven. In andere gevallen werden droge wollen
dekens rond de draden gewikkeld en kroop men zo de vrijheid tegemoet, of gooide men
emmers water op de draden met de bedoeling een kortsluiting te veroorzaken…
Postpakketten werden in blikken dozen over de draad heen geworpen, of men gebruikte
zelfs, indien de weersomstandigheden het toelieten, papieren vliegers voor de
brievensmokkel. Charel Meyers, die als jonge knaap zélf nog op deze manier werkte,
vertelde mij hoe dit in zijn werk ging. Bij voldoende wind werd de vlieger opgelaten tot hij
boven Castelrés gebied stond. Dan reeg de smokkelaar brieven aan het touwtje, waarop dit
werd doorgesneden en vlieger mèt de post op Nederlands grondgebied belandde. Deze
techniek werd vaak rond Castelré toegepast, waar de Belgische legeraalmoezenier Leon Baes
uit Moerbeke - die priester was van de noodparochie Castelré - als contactpersoon fungeerde
voor de smokkelaars. De techniek van Kees "van Annekes" Huijbrechts was nog simpeler.
Deze Drevenier mocht zijn akkers aan "den Hollandse kant" vrij bewerken, en greep dan ook
dankbaar de gelegenheid aan om bijna dagelijks brieven smokkelen, door ze gewoonweg
onder zijn zadel te schuiven.
Origineler was August Peeters, een landbouwer/wagenmaker uit Zondereigen, die zijn
vakkennis aanwendde om een grote kruiwagen met dubbele bodem te vervaardigen, waarmee
hij grote pakketten brieven en kranten kon smokkelen. Begin mei '15 werd hij echter door
Duitse spionnen op heterdaad betrapt, waarop Gust tot 1 jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld. Deze zat hij uit in het Duitse interneringskamp te Elderfeld. Op 6 juni '16 werd
Gust vrijgelaten, waarop hij prompt terug brieven begon te smokkelen tot aan de
wapenstilstand.
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HET NETWERK VAN DE MEYERSEN.
Een echt netwerk - hoofdzakelijk voor brievensmokkel - werd in onze regio opgezet door de
Hoogstraatse timmerman Karel Meyers en zijn broer Frans Meyers - alias ‘de Dog’ - uit
Minderhout. Deze laatste - evenals zijn broer timmerman - werkte intensief samen met Jan De
Swart die in de Koestraat kleermaker/kapper was. Het netwerk van de Meyersen werd
vermoedelijk opgestart in het voorjaar van '15 en bleef vrij lang intact. Frans Meyers' dochter
Carolien, herinnerde zich nog levendig hoe haar moeder geregeld de tram naar Turnhout nam
om er bij Louise Paepen in de Prinssenstraat postpakketten op te halen. Deze brieven van ‘Le
mot du soldat/Familietroost’ waren alle van een uniform formaat ( 11cm.x 9 cm.) en werden
compact geperst in pakketten van 1000 om gemakkelijker te kunnen worden vervoerd. Eens
deze brieven Minderhout bereikten, werden ze in uitgeholde stukken zeep verstopt, die op
hun beurt veilig onderdak kregen in een grote ‘pieddestal’ met een geheim opberg vak bij
Frans Meyers thuis.
Wanneer de kust veilig leek, werden de pakketten de grens overgebracht. Naar verluidt had
‘de Dog’ ondermeer een Duitse grenswachter omgekocht, die in ruil voor smokkelwaar,
geregeld een oogje toekneep.
Een bijzonder bruikbare helper was de Hoogstraatse tramman Jozef Wouters die -uit hoofde
van zijn beroep- toestemming had om zich in het grensgebied te begeven. Tientallen
postpakketten werden door hem de grens overgesmokkeld. Volgens de getuigenis van
Carolien Meyers had Jef Wouters zelfs een grote bak onder één van de tramwagons
gemonteerd waarin naast pakken post, ook verschillende ontvluchte Franse krijgsgevangen
werden gesmokkeld. Wouters zou hiervoor trouwens na de wapenstilstand met het Franse
’Croix de Guerrre’ worden onderscheiden, maar wellicht was hij nog meer gevleid door de
bijzonder lovende persoonlijke dankbrief die de, voor zijn diensten bewezen aan de Franse
republiek, Franse maarschalk Philippe Pétain hem begin 1919 liet bezorgen.
Een andere, érg actieve medewerker van de Meyersen was de Minderhoutse kantonnier
Thomas Geudin. Tot medio '16 hielp hij hen bij allerlei klussen in Minderhout, maar door
zijn huwelijk met Theresia Julia Pelckmans, een weduwe uit Merksplas, verhuisde hij naar
laatstgenoemde gemeente, waar hij de schakel vormde met de verzetsgroep van Pieter
Hoogerheyde op de Kolonie. Geudins echtgenote was intussen gerekruteerd door een Britse
militaire spionagecentrale, die werd geleid door een zekere ‘mister Bisshop’. Vermoedelijk
werkte deze groep onder de auspiciën van de ‘Naval Intelligence Service’, die heel wat van
de illegale grensactiviteiten vanaf 1915 was beginnen coördineren. Geudin en zijn vrouw
hielden ondanks hun verhuis naar Merksplas en hun eigen –overwegend militairespionageactiviteiten verder contact met de Meysersen.
Naast de brievensmokkel hielden de Meyersen zich ook actief bezig met het gidsen aan de
grens. Tientallen kandidaten voor een grenspassage werden bij hen ondergebracht, gewoonlijk
op de slaapkamer van de twee oudste dochters, die dan noodgedwongen bij de andere
kinderen moesten slapen. Wanneer de tijd rijp werd geacht, werden ze door hen of één van
hun medewerkers de grens over geholpen. Frans Meyers' neef Charel vertelde mij hoe een
bovenraam bij Meyers en De Swart fungeerde als ‘telegraaf’. Door een bepaalde stand én de
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kleur van de gordijnen konden ingewijden zien of de kust veilig was en kon men de
medewerkers aan de overzijde van de draad ervan op de hoogte brengen dat er binnenkort een
oversteek zou plaatsvinden. Frans Meyers woonde immers op zéér korte afstand van de
landsgrens.
Het netwerk van de Meyersen bleek eg efficiënt te zijn, want ze konden erg lang
onopgemerkt hun illegale werk voortzetten. Pas op 20 augustus '17 grepen de Duitse
politiediensten in met de arrestatie van Frans Meyers en Jan De Swart. Een maand later werd
Frans Meyers echtgenote Elisabeth Van Doren aangehouden, samen met Petrus Meyvis en
Isabelle Lambrechts, de echtgenote van Jan De Swart. Jozefien Lambrechts, meid van Frans
Meyers en schoonzuster van Jan De Swart, werd eveneens opgepakt. In oktober kreeg ‘de
Dog’ in de gevangenis van Turnhout het gezelschap van zijn broer Karel, diens echtgenote
Maria Vlaminckx, hun oudste dochter Louisa en van hun zonen Stan en Jos. Zelfs de
15- jarige Henri, oudste zoon van Frans Meyers werd in hechtenis genomen. De vijf
overblijvende kinderen van Frans Meyers waren na de arrestatie van hun ouders aanvankelijk
bij Karel Meyers ondergebracht, maar na diens aanhouding bij de rest van de familie
ingekwartierd. De toen nog bijzonder jonge Carolien, herinnerde zich nog hoe ze - trouwens
érg tegen haar zin - in Hoogstraten moest school lopen. Ook kantonnier Geudin en zijn
echtgenote ontsnapten niet aan de dans. Ze werden op 8 oktober aangehouden en naar
Turnhout overgebracht. Geudins' vrouw, Theresia Pelckmans werd wegens hartstoornissen
als gevolg van haar opsluiting, na zeven weken hechtenis voorwaardelijk vrijgelaten. Op 17
september 1921 zou zij aan de gevolgen van haar hartkwaal overlijden in Merksplas. Haar
stoffelijk overschot werd met militaire eer bijgezet op het erepark van Merksplas.
Enkel Frans Meyers, zijn vrouw en zoon Henri, Karel Meyers, Jan De Swart en Thomas
Geudin bleven na hun voorarrest aangehouden.
De gevangenschap van Frans Meyers zou echter van vrij korte duur zijn. Het toeval wou
immers dat hij in dezelfde cel was beland als een andere notoire grensgids: Jan Vleugels uit
Beerse. Vleugels, die herstellende was van verwondingen na een spectaculaire schietpartij,
smeedde samen met Meyers een stoutmoedig plan voor een uitbraak. Op zondag 7 oktober '17
was het zover. In zijn boek "De rakkers der grenzen" gaf Jan Vleugels alias ‘de Vlaming’ een
levendig relaas van de ontsnapping: "Het plan van ontvluchting door de Vlaming in stilte
voorbereidt, wordt thans in werking gebracht. Ziet nu hoe ze werken. De medegevangene die
wij de naam van de Dog zullen geven, heeft een tafelmes zonder steel, dat hij vroeger
gebruikte bij een stokoude man van Mol, die voor de plicht van zijn zoons gevangen zat. Dit
stuk mes heeft de rakker in een steekbeitel herleid. De cellen waar ze zich bevinden, worden
streng bewaakt, want juist naast hen woont een Duitse wacht. Maar zij hebben geluk, dat hun
deuren niet door ijzer zijn bekleed. Deze bestaat uit zware pitchpine, aan de overkant bevindt
er zich een paneel, dat ze bezig zijn met hun beitel los te maken. Dit gelukt hen wonderlijk
goed. Eerst hebben ze in een spleetje onderzocht hoever het paneel in de groeven zit, daarna
langs boven en onder, met de draad, het hout verwijderd. Terwijl de ene snijdt en steekt,
luistert de andere of er geen soldaten naderen. Hij duwt dan tevens de deur goed bij, opdat
deze geen gerucht zou geven. De splinters en stukken hout worden in de bedden
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weggeborgen. Op drie plaatsen moet het paneel van omlijsting ontbloot worden, het derde
kost hun veel inspanning, maar voor de avondschemering aanbreekt, zijn ze er in gelukt het
paneel te verwijderen. Even wordt het weggetrokken en daarna weer zoals voorheen op zijn
plaats gebracht, men knauwt wat brood, en plakt dit als stopverf er tegenaan. Daarna zien wij
hen bezig een haak te vormen, in de vorm als die van de bovenkant van de muur, die de
gevangenis omsluit. Eerst willen zij de handvaten van hun vuilpot verwerken, maar dit wordt
niet sterk genoeg bevonden. Nu krijgen zij het gedacht, een ijzer, waarmede hun venster sluit,
daarvoor aan te wenden. Met een ijzeren lepel, die vroeger voorzichtig langs boven verwerkt
werd tot een soort schroevendraaier, maken zij nu enige vijzen los en zacht, maar zeker
bemachtigen zij het ijzer. Ze laten het evenwel op zijn plaats tot straks, als de lichten zullen
gedoofd worden.
Daarna, wat later op de avond, worden de lakens van de Dog in elkaar gedraaid. Gelukkig dat
die er heeft, (want de Vlaming heeft hier deze weelde niet). Hier en daar worden ze met een
koordje bij elkaar gebonden. "Nu oppassen," wordt er gezegd, "want er wordt ronde
gemaakt". Een Duitser duwt even de deur open om ze dan daarna op nachtslot te draaien.
Even daarna worden de lichten gedoofd in de cellen der gevangenen.
Het openen en sluiten der zware deuren geeft een stevig gerucht, nu is het den tijd van hard
werken voor de twee uitbrekers. Het ijzer van het venster hebben zij nu afgehaald en terwijl
de ene het vasthoudt aan het uiteinde, verwerkt de andere het in een haak, die op de muur
houden moet, als zij in den hof geraken. Hun ijzeren bed komt hun bij deze plooiing ter
hulp.
Het weer heeft een geheel andere wending genomen en is in storm overgegaan. Met een
geweldig gedruis slaat de regen tegen de stoere muren van de gevangenis. Dit heeft zijn goede
zijde, maar ook zijn slechte. Bij dit ellendige weer daarbuiten, komt een wacht aanhoudend, in
de nabijheid van hun cel een schuilplaats zoeken. De Dog geraakt daardoor ontmoedigd, en
treurig zegt hij aan de Vlaming, dat alle moeite verloren zal zijn. Deze daarentegen drukt
stevig zijn makker de hand en fluistert hem drukkend in het oor met de volgende woorden:
"Wij moeten thans werken, aan teruggaan kunnen wij niet denken en het levendste middel is
vrij of dood!" Dit besluit bemoedigde weer de zinnen van de Dog. Hij is nu bijna moediger als
de Vlaming en als deze laatste daarna het paneel der deur verwijdert, vraagt hij er even door
te mogen kruipen. De Vlaming loert eens door het gemaakte gat, juist voor hem brandt een
gasbek. De deur van de Duitse wacht is bijna gans gesloten. Mogelijk zijn deze in vaste rust,
maar ginds op een afstand, moet onderzocht worden of in de kamer van de hoofdwacht zich
niemand bevindt. Vlug als een rat wipt de Dog zich naar buiten, om zich daarna in allerhaast
weer bij de Vlaming te vervoegen. "Niemand gezien," was zijn eerste antwoord. "Vooruit, dan
gaan wij zo dadelijk aan 't werk", zegde de Vlaming en plaatste tezelfdertijd een bedkussen
langs binnen de deur aan, om niet te veel gerucht te maken en tevens tot hulp van zijn slecht
been. Terwijl nu reeds de Vlaming er doorheen was, gaf de andere het ijzer en de lakens zacht
en zorgvuldig naar buiten. Het paneel der deur werd daarna, zo goed als zulks mogelijk was,
weer op zijn plaats gezet. Daarna slopen de twee mannen door de gang in de richting van een
deur die uitgeeft op de koer der gevangenis. Bij dagwandeling hadden zij wel eens gemerkt,
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dat de sleutel van deze deur, bijna altijd in de nabijheid bleef. Hierop hadden ze nu ook
gerekend. Ras namen zij hem weg en met een harde kras openden zij de deur. Goed dat het
onweer loeide, anders hadden wellicht de Duitsers op het toneel verschenen. De twee
uitbrekers springen buiten en sluiten daarna wederom behoedzaam de deur. Nu bevinden zij
zich op de koer der gevangenis. Daar rechts bevinden zich de kooien der wandelplaats, hier
klimmen zij over een ijzeren traliewerk om zich daarna, door een hof van vruchten naar een
uithoek der plaats te begeven.
Hier staan zij voor een muur, die vroeger door de Vlaming zo aandachtig werd berekend bij
de wandeling. Hierop moeten zij trachten te geraken. De Vlaming beproeft langs de handen
en de schouders van de Dog zijn doel te bereiken, daarna hecht hij het ijzer op den kop van
den muur en trekt zich in de hoogte. De lange martelingen hebben hem echter te veel van
zijn krachten geëist en juist als hij bijna de bovenkant bereikt, ontbreekt hem het uiterste en
moet hij weer afdalen. Wat een teleurstelling! Maar de Dog is nog maar een paar maanden
in 't gevang, hij is nog niet veel krachten verspeeld en die beproeft het nu ook op zijn beurt.
Hij is gelukkiger en geraakt boven, nu moet ook de Vlaming er trachten op te komen. De Dog
plaatst zich plat met zijn buik op de muur, laat een laken naar beneden in de mond van de
Vlaming, deze nu op zijn beurt trekt zich aan het laken dat aan het ijzer is gehecht, langzaam
maar zeker naar omhoog, met behulp van de Dog, die tevens aan het laken sleurt, dat de
Vlaming in de mond heeft.
Hier zitten nu beiden op de muur, die het mannen- en vrouwengevang scheidt. Een geweldige
vreugde overmeestert hen thans, ze denken waarschijnlijk in hun vlucht te kunnen slagen. Nu
helpt vervolgens de een de ander verder over de gebouwen heen. Hier nu weer weten ze geen
raad. Het weer is slecht en donker, men ziet geen hand voor ogen en nergens merken zij een
goed heenkomen. Op risico wordt het ijzer door de Dog op een kop van een muur vast
gehouden, terwijl de Vlaming zich liet afdalen. Zijn gedacht was goed, daaronder bevond er
zich een muur die in verbinding stond met de buitenmuur. De Vlaming hielp nu op zijn beurt
zijn makker, en beiden schuifelden zacht over de muur in de richting der Weezenstraat. De
mannen hebben nu bijna hun doel bereikt. Daar beneden is de vrije weg, maar deze laatste
afdaling is het moeilijkste. Deze muur heeft van boven een andere vorm en daardoor sluit het
ijzer niet aan. Ze beginnen nu zacht te redetwisten, maar toch geraakten zij ten slotte akkoord.
Wie het eerste mag afdalen is de beste, dan kan het ijzer nog vastgehouden worden, bij een
mogelijke lossing. De Vlaming met zijn slecht been is de eerste. Zacht laat hij zich van de
zeven meter hoge muur langs het ijzer en de lakens naar beneden glijden en bereikt veilig de
grond. Het ijzer is door het afdalen nu goed met een haak achter een uitspringende steen
aangesloten, en ook de Dog bereikt zijn doel.
Vrij! Wederom vrij! Na al deze gruwelijke martelingen, met voorbedachtheid op de doodstraf.
De Vlaming is bijna waanzinnig van vreugde. Hier op deze plaats moeten zij aanstonds weg,
want rechts heeft men de wacht der gendarmerie en links is de poort van het gevang. Zie ze nu
lopen! De Vlaming al hinkelend, want het ene been is acht centimeter korter dan het andere.
De voeten der beide mannen dragen alleen kousen. Alle overlast hebben zij in de gevangenis
achter gelaten."
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Terwijl zij langs de gevangenismuur renden hoorden ze rumoer. Een bewaker had immers
tijdens zijn ronde vastgesteld dat twee – als erg gevaarlijk gecatalogeerde - gevangenen met
de noorderzon waren verdwenen. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen, maar omdat de
twee voortvluchtigen alle ontsnappingsmateriaal zorgvuldig hadden verborgen, duurde het
een hele tijd voor de Duitsers hadden ontdekt hoe ze precies aan de haal waren gegaan. Ze
verloren kostbare tijd voor de jacht op Jan Vleugels en Frans Meyers kon worden ingezet. Een
pittig detail bij deze spectaculaire uitbraak is wel dat de Duitse veiligheidsofficier, belast met
de bewaking van de Turnhoutse gevangenis, nog diezelfde nacht werd aangehouden. Hij zou
voor deze uitbraak gedegradeerd worden tot soldaat 2e klasse en belandde zélf voor 6
maanden in de gevangenis.
Intussen trok het duo door de velden naar het Gierlese Bos, om van daaruit Jan Vleugels te
laten onderduiken in St.-Pieters-Lille bij de schoonbroer van Jan De Swart. Frans Meyers trok
echter - ondanks het acute gevaar van arrestatie- terug naar onze regio. In eerste instantie
dook hij onder op een veilig adres in Vlimmeren. Een paar weken lang verbleef hij er op ‘de
schelft’ van zijn schoonbroer Jan Van Doren.
Intussen hadden een paar grensrakkers, die in Nederland verbleven, van de Belgische
inlichtingendiensten bevel gekregen om de twee ontsnapten op te sporen en naar Nederland
over te brengen. Zo gezegd, zo gedaan en ‘Fidel’, ‘de Kromme’ en ‘Cartouche’ trokken
zwaarbewapend bij Strijbeek de grens over op zoek naar hun collega's. Wie ‘Fidel’ was heb ik
niet kunnen nagaan, maar de twee anderen waren Beersenaars, met een degelijke reputatie als
grensrakkers. ‘De Kromme’ was August Verstappen, wiens broer in maart 1916 in Wortel aan
de draad omkwam en ‘Cartouche’ was de ‘nom de guerre’ van Jos Haest, die vaak samen met
Jan Vleugels op pad ging.
Na twee dagen oponthoud, vermoedelijk bij de reeds vermelde boswachter Versmissen in
Gammel, dook Frans Meyers in hun midden op. Er werd beslist een paar dagen later de grens
over te gaan, vergezeld van zes jongemannen die het leger wilden vervoegen. Een eerste
poging, ter hoogte van de Papenvoort in Wortel, mislukte toen het groepje op een Duitse
patrouille botste. Bij het hierop losbrandende vuurgevecht werd Jos Haest door het
rechterbeen geschoten. Omdat het een zuivere vleeswond was, en het bloedverlies beperkt
bleef, probeerden ze nog diezelfde nacht bij Wortel - Kolonie opnieuw over de grens te
geraken. Deze tweede poging liep echter faliekant af. De Duitsers hadden blijkbaar
ondertussen de grenswacht in verhoogde staat van alarm gebracht en ze legden een hinderlaag
op het domein van de Rijksweldadigheidskolonie. In de verwarring van de hierop volgende
schietpartij én vlucht merkte Haest te laat dat ‘de Dog’ en een jongeman ontbraken. Deze
twee waren immers in een andere richting dan de rest van de groep gevlucht. Vermoedelijk
probeerden ze in Bolk het café van Rikske Verhoeven te bereiken, want in de onmiddellijke
omgeving van deze woning werden ze aangehouden door twee Duitse agenten in burger.
Meyers probeerde nog aan hen te ontkomen, doch de politiehond van de Duitsers wist hem te
vatten. Tevergeefs vocht hij met het dier, maar bij gebrek aan een wapen moest Meyers het
onderspit delven. De Duitsers van de inderhaast toegesnelde wachttroepen, beseften al
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spoedig welke belangrijke vangst ze hadden gedaan. Woedend molesteerden ze Frans Meyers
tot hij ‘veilig’ terug binnen de muren van de Turnhoutse gevangenis zat.
Beide Meyersen werden door een Duits Krijgshof veroordeeld tot de doodstraf. Bemiddeling
van ondermeer kardinaal Mercier en van de Spaanse consul-generaal leidde er echter toe dat
hun straf werd omgezet in levenslange gevangenisstraf, slechts twee dagen voor de
voltrekking van het vonnis. Frans Meyers, zijn echtgenote en zijn oudste zoon werden in de
streng bewaakte gevangenis van Vilvoorde opgesloten.
Toch was niet heel de groep rond de familie Meyers opgerold want bijvoorbeeld Karels
schoonbroer, Jozef Vlaminckx ‘de Pruis’ kon tot aan de wapenstilstand ongestoord
verdergaan met de brievensmokkel.
Zowel Frans als Karel Meyers werden overigens vermeld op Franse legerdagorders. Over
Karel Meyers luidde de tekst als volgt: "Karel Meyers, Belgisch onderdaan, bezield met de
zuiverste vaderlandsliefde. Heeft uitzonderlijke diensten bewezen aan de Franse zaak ten
misprijzen van de gekende gevaren. Gevallen in de handen van de vijand onderging hij een
harde gevangenisstraf van 12 maanden." Zij ontvingen beiden namens de erkentelijke Franse
regering het ‘Croix de Guerre’ mét ster en de Britse oorlogsmedaille '14 -'18. De Belgische
regering onderscheidde hen met het Burgerlijk Kruis 1e klasse '14 -'18 voor bewezen
diensten én met de Leopoldsorde.

74

HET BOLKS HEIKE: VRIJPLAATS VOOR HET VERZET.
Een belangrijke contactplaats voor ‘kandidaten voor Holland’ in onze regio vormde de -reeds
vermelde- afgelegen herberg van boswachter Henri Verhoeven op het ‘Bolks Heike’. Precies
door haar unieke ligging werd deze woning vaak gefrequenteerd door de ‘grensrakkers’.
Begin maart '15 bijvoorbeeld bleef grensgids Karel Verheyen, nadat hij op het nippertje kon
ontsnappen aan arrestatie, niet minder dan 5 weken ondergedoken op de zolder van Rikske
Verhoeven. Het Bolks Heike werd op deze manier een ware vrijplaats voor het verzet.
Onophoudelijk frequenteerden de grensrakkers en hun klanten Bolk. Op het einde van '16 lag
het tempo van deze bezoeken wel bijzonder hoog, zo schreef Rikske Verhoeven zelf in een
naoorlogs verslag: "...Lange tijd had ik een paspoort als boswachter voor dag en nacht buiten
te zijn, op zulke manier ging ik de troepen volk een eind vooruit. Dan werden de mannen,
omtrent alle soldaten, bij ons gebracht van links en rechts totdat de smokkelaars ze bij ons
afhaalden en naar Holland deden. Dit nam zo van dag tot dag toe. Totdat eindelijk mannen uit
de Walen, Brussel, uit de Vlaanderens en van alle kanten bij ons kwamen om van bij ons in
orde en door mijn hulp naar Holland te geraken. Het was geen aardigheid om vier of vijf
zulke groepen per week bij ons aan te treffen. Groepen van 20 - 30 - 40 ja, van 60 man. Zij
kwamen in kleine groepjes verdeeld bij ons toe, en in grote groepen vertrokken zij na enige
uren bij ons te hebben uitgerust en dikwijls gegeten en gedronken te hebben. Ja, zelfs tot
groepen van 83 man zijn er zo gepasseerd..." Rikske Verhoeven hielp soms ook
voortvluchtige verzetslui voor langere tijd onder te duiken. Zelfs ontsnapte krijgsgevangen
werden door hem opgevangen. Zo verbleef in de herfst van '15 ene Arthur De Becq, een
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sergeant uit het Franse 48e infanterieregiment maar liefst twee weken in 't Bolks Heike.
Daarenboven hield Verhoeven zich ook nog bezig met brievensmokkel. Een citaat uit het al
eerder aangehaalde naoorlogse verslag: "...Bij ons werden ook de materialen om door de
draad te kruipen verborgen. Zo ook de brieven die moesten meegegeven worden. Zij werden
op voorhand gebracht en bleven onder mijn bewaking. Zo ook als hij terugkeerde, uit Holland
kwamen zij bij mij terecht en onder mijn toezicht, totdat men of ikzelf de mannen had
verwittigd die ze op hun bestemming zouden brengen. Zo gebeurde het zeer dikwijls dat ik
50 - 60 kg., ja, zelfs éénmaal 180 kilo’s brieven verborgen had."
Deze drukke activiteiten moesten vroeg of laat de argwaan van de Duitsers wekken en op 14
mei '17 werd er dan ook in de woning van Verhoeven een grootscheepse huiszoeking gedaan
door de Duitse politiediensten. Ondanks het feit dat er geen bezwarend materiaal werd
gevonden, werd Rikske Verhoeven gearresteerd, terwijl zijn groot gezin gedurende korte tijd
preventief in hechtenis werd genomen. De herbergier/boswachter zou - na een kort verblijf in
de gevangenissen van Turnhout en Antwerpen - de rest van de oorlog doorbrengen in een
Duits interneringskamp voor politieke gevangenen te Siegburg bij Bonn. Toch zou zijn
echtgenote, Amelia Van Elsacker, nadat zij uit voorhechtenis was ontslagen, prompt verder
gaan met het herbergen van "passeurs" en hun klanten.

DE DODENDRAAD OVERWONNEN.
Voor het overbrengen van vluchtelingen -door de dodendraad- gebruikte men vaak tenen
manden, waaruit de bodem was verwijderd.

Aalmoezenier Baes

H UIS D OORN . WO I
T ENTOONSTELLINGSPAVILJOEN : TON
EN PASSEURSRAAM EN KNIPTANGEN .

F OTO WWW . AMAILIAVANSOLMS . ORG
D R . V ERCRUYSSEN HERINNERT ZICH NOG DAT NONKEL
PASTOOR VERTELDE HOE HIJ DOOR DE TON KROOP EN
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ZO DE ELEKTRISCHE HOOGSPANNING VERMEED .
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De meest gebruikte uitvinding was echter even geniaal als simpel. De creatie ervan werd
toegeschreven aan grensgids Jan Vleugels uit Beerse. Het was een door scharnieren
aaneengehouden raamwerk, met zowel aan de boven- als beneden balk een met rubber
geïsoleerde gleuf, waarin precies de dodelijke draad paste.
Dit toestel werd in
opgevouwen toestand
meegenomen, ter plaatse
tussen de twee onderste
draden gezet en dan
uitgeklapt. Honderden
zijn op deze manier de
vrijheid tegemoet
gekropen.
Wel werd op het einde
van de oorlog deze
methode nog
bemoeilijkt door de
Duitsers, die tussen de
palen in, de draden nog
eens extra met elkaar
verbonden door
O PKLAPBAAR PASSEURSRAAM ( WWW . AMALIAVANSOLMS . ORG )
verticale spijlen.
Ook de jonge Hoogstraatse Maria ‘Mit’ Verhoeven bijvoorbeeld, maakte van een dergelijk
raamwerk gebruik bij grenspassages. Eerder had ze flessen gebruikt om de levensgevaarlijke
bedrading uit elkaar te houden. Iets minder goed uitgeruste gidsen naderden de draad vaak in
rubber laarzen gestoken, waar zij met hun dikke, uit rubberen fietsbanden aaneengeplakte
handschoenen de draden uit elkaar trokken. Een bijzonder gevaarlijke methode die, indien
niet zorgvuldig uitgevoerd, natuurlijk slachtoffers eiste.
Mit "Pauw" Verhoeven (Hoogstraten), een verdienstelijke grensgids die uiteindelijk in het
begin van '18 tegen de lamp zou lopen. Ter dood veroordeeld wist zij aan executie te
ontkomen, door begenadiging vanwege gouverneur-generaal von Falkenhausen. Als dank
voor haar bijzondere inzet kreeg zij hoogst uitzonderlijk in 1937 stemrecht (het algemeen
stemrecht voor vrouwen zou pas in 1946 worden ingevoerd). Opnieuw actief tijdens de
tweede wereldoorlog in een piloten-vluchtlijn werd ze in Baarle-Hertog gearresteerd en
samen met twee Nederlandse medewerkers gefusilleerd op de schietbaan van het Mastbos te
Breda op 10 september 1944.
Een avontuurlijk verhaal over een grenspassage, met Vleugels vouwraam vonden we terug in
"De Rakkers der Grenzen": "Verschillende dreven heeft men nu reeds gekruist, die allen op
de Kolonie-Wortel uitlopen. Hier, voor de laatste dreef, plaatst men het toestel in elkaar. De
Plek die het zal plaatsen tussen de onderste draden, heeft caoutchouc handschoenen geplakt
van oude velobanden. Den Dikke en de Vlaming hebben ieder een droge stok om de tweede
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onderste draad in de groef van het toestel te brengen. Men beraadslaagt nog even hoe er
gehandeld moet worden, want men is reeds de draad op een afstand van driehonderd meter
genaderd.
Stil, achter elkaar, op een rijtje, sluipt men nu door een bosgracht. Even geluisterd, wat verder
weer, tot men eindelijk een lichte schemering merkt aan het einde van de gracht. Hier moet
het zijn, want men hoort reeds het gerinkel der draden. Welk een gevoel dringt zich op bij het
naderen van een vrije bodem, maar die nu door dit doodsgevaar omringd wordt. Een
onverklaarbaar verlangen naar een geheime kracht om die andere vrije bodem te bereiken,
bekruipt ons. De vier personen moeten hier even wachten, terwijl de drie rakkers, kruipende
op de knieën de toestand verkennen. Het is een kwade nacht. Geen enkel windje ruist in de
bomen. Men nadert de draad en hoort of ziet geen enkele Duitse wacht. Alles ziet er dus
gunstig uit en men beveelt op de knieën zacht de draad te naderen. Een enkel paar stoort zich
daar echter niet aan, en is bezig te flirten op zulk een gevaarlijk punt, dat men hier heeft
bereikt.
De rakkers willen hun toestel plaatsen, maar daar hoort men een plons als van iemand die
struikelde. Dit gerucht werd door de waakzame Duitsers opgevangen. Wat gebeurde er nu?
De stille heide werd in een woest toneel herschapen. Er werd geroepen, geraasd en
geschoten. Het geweervuur weergalmde in de bossen. Langs de kant van de uitwijkelingen
werd geen weerstand geboden. Al wie vluchten kon, spoedde zich heen, ieder was nu
verplicht op eigen krachten te handelen.
Den Dikke is een goede loper, want hij kruist reeds de eerste dreef op de terugtocht. Hier
ontsnapt hij aan een groot gevaar: een patrouille was hier juist op dienstronde en zond hem
enige kogels achterna, waaraan hij gelukkig ontkwam.
Met de Vlaming was het erger. Juist op het ogenblik dat hij de dreef wilde oversteken,
versperden de Duitsers hem de weg met geweervuur. Een enkele kogel floot langs zijn oren,
maar toch sprong hij nader en bereikte aan de overkant het struikgewas en verdween evenals
de Dikke in de duistere bossen. De Plek, die op enige meters achter de Vlaming had gelopen,
trok zich door deze beweging terug en verschool zich achter een struik. Terwijl hij daar zat,
hoorde hij een zachte beweging in zijn nabijheid. Naderend bemerkte hij dat het een dametje
van zijn gezelschap was. Deze, zodadelijk verheugd, vatte in vertrouwen de Plek bij de arm
en wachtte behoedzaam met hem op een geschikt heenkomen van deze helse plaats.
De Duitsers hadden blijkbaar de drie andere gevangen genomen: men hoorde het aan hun
gehuil. Nu werden met sterke lichten heide en bossen doorzocht. Plat onder een struik
gedoken lag het tweetal naast elkaar verscholen. Tot op een kleine afstand naderden de
Duitsers die plaats, maar ontdekten hen niet. De Vlaming moest op zijn weg, de rivier de
Mark oversteken en had vertrouwen om al springend de andere oever te bereiken, maar
tuimelde integendeel achterover in het kille water. Nat en bevuild, bood hij zich 's morgens
aan bij zijn broeder te Beerse om er wat te rusten..."
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DE DODENTOL LOOPT OP.
Mislukte de hierboven zo beeldrijk beschreven grenspassage, tientallen andere gelukten
dankzij de ingenieusiteit en de standvastigheid van de grensgidsen.
Toch vielen er met de regelmaat van een klok slachtoffers te betreuren.
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NEDERLANDSE (!) VLUCHTELINGEN
Heel schrijnend was de toestand van een Nederlands vluchtelingengezin in Castelré. Stan
Fransen woonde bij het begin van de oorlog in Wortel (B). Hij was Nederlander en werd
gemobiliseerd. Toen hij op klein verlof in Castelré kwam, bood zijn vader hem een kamer
aan. Stan vroeg zijn vrouw om met de drie kinderen naar Castelré te komen. Dit werd hen
door de Duitsers geweigerd, tenzij ze hun domicilie naar Castelré zouden overbrengen, wat zij
deden. Een groot deel van de meubelen bleef in Wortel achter. Het was de bedoeling om na de
oorlog naar daar terug te keren. In Castelré gingen de kinderen met toestemming van de
Nederlandse schoolopziener naar de Belgische katholieke school voor vluchtelingenkinderen,
ook toen er een Nederlandse openbare school was opgericht. Dit was niet naar de zin van de
burgemeester van Baarle-Nassau. Deze “vluchtelingen” hadden immers de Nederlandse
nationaliteit en moesten neutraal Nederlands onderwijs volgen. Stan werd bedreigd met
geldboetes en celstraffen. Nadat hij een klacht had ingediend bij de Commissaris van de
Koningin werd hij schijnbaar met rust gelaten. Maar burgemeester Mensen vroeg de vader
van Stan om zijn zoon op straat te zetten, wat ook gebeurde. De familie Fransen vond tijdelijk
onderdak in een dierenstal op een wei. Stan wou daar een huis bouwen in hout, stro en leem,
maar de burgemeester gaf slechts zijn mondelinge toestemming met de bemerking dat er
gebouwd moest worden “volgens de voorschriften”.
Pastoor Baes vertrouwde de gang van zaken niet en vroeg de regeringscommissaris om
vrijstelling te verlenen volgens artikel 4 van de woningwet. Deze wou daar echter niet op
ingaan omdat dit een gemeentelijke bevoegdheid was. Het gezin Fransen-Nees kon, indien
nodig, in het vluchtoord van Uden opgevangen worden.
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Volgens een brief van burgemeester Van Gilse (Baarle-Hertog) aan de consul in Tilburg was
noodpastoor Léon Baes betrokken bij spionageactiviteiten en het over de grenzen brengen
van groepen jongelingen voor het Belgische leger.

H ERKENNING VAN VADERLANSLIEVENDE SPIONAGE VAN PASTOOR B AES DOOR BURGEMEESTER

Aalmoezenier Baes

Hij was een contactpersoon voor brievensmokkelaars en regelmatig werd hij door de
legerleiding naar Engeland ontboden. De generale staf zond hem na enkele weken telkens
naar zijn vertrouwenspost terug. Onder meer Jeanne Koninckx, de gebroeders Meyers en Julia
Pelckmans werkten als koeriers voor hem.
Een brief van burgemeester Mensen (Baarle-Nassau) vermeldt: “Volgens geruchten staat de
pastoor bij de Duitsers bekend als spion en zou op zijn persoon 1.300 Mark zijn gesteld.
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P RIJS LOSGELD VOOR PASTOOR B AES DOOR DE D UITSERS
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Wie hier enigszins bekend is, kan zulks niet verwonderen. En indien de hier gedetacheerde
maréchaussees van den pastoor niet wederkerige diensten en inlichtingen ontvingen, zou de
verstandhouding tussen hen niet zo goed zijn. Dank zij die bijzonder goede verstandhouding
bleef de woning waarin de pastoor thuis is, gespaard bij een huis voor huis uitgevoerde
huiszoeking te Castelré. Ja, zelfs schijnt er bij die woning maréchaussee voor te hebben
gewaakt dat daar geen militairen voor huiszoeking zouden binnendringen. En toch bestond
wellicht meer reden voor een huiszoeking in die woning dan elders.” Baes beschikte als
pastoor over een speciale reispas die het hem mogelijk maakte om vrij in en uit Baarle-Hertog
te geraken, ook toen het dorpscentrum door een kippengaasomheining van de buitenwereld
afgesloten was. Bovendien kon hij op geregelde tijden over een bijzondere toelating
beschikken om Breda te bezoeken, officieel om verslag uit te brengen bij Monseigneur
Hopmans. In feite gebruikte Baes deze reispas vooral om gevoelige informatie op het
tijdelijke Belgische consulaat in Breda te bezorgen. Daar vormde zaakgelastigde Charles Van
Pelt een rechtstreekse link met de Belgische regering in Le Havre.
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T WISTPUNT PASTOOR , ONDERWIJZER EN CONSUL T ILBURG – 9 MAART 1916
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D EZE VERKLARING OVER DE WERKING VAN P RIESTER B AES GEDURENDE DE OORLOG 1940 – 1945
WERD OPGESTELD EN ONDERTEKEND DOOR ZIJN OVERSTE - AANWERVER VAN HET GEHEIME LEGER ,
D E B RUYCKER B. J OSEPH , EN ANDERE OFFICIEREN O . A . MAJOOR G ELUCK , HOOFD VAN DE SECTOR
EN ANDEREN .
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O NTVANGEN E RE - METALEN
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V ERKLARING : P RIESTER B AES HEEFT DEEL UITGEMAAKT VAN HET G EHEIME L EGER .
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Wij raden ook aan om een bezoek te brengen aan de website:
http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/algemene-geschiedenis
Het is een verzorgd Nederlands programma over o.a. de geschiedenis over de oorlog 1940 – 1945 en
over de dodendraad door de Duitsers tussen het neutrale Nederland en het vertrappeld België
opgetrokken.
Onder andere kunt u bij de verschillende ingesproken waargebeurde verhalen, nummer 7 aanklikken
en luisteren naar een korte geschiedenis over priester Baes en zijn werk in Nederland en in opdracht
van het Belgisch leger (Geheime Leger), en ook dat er een prijsbeloning van 13.000 Mark op zijn
hoofd gezet was door de Duitse bezetter omdat ze wisten dat hij spioneerde vanuit Nederland voor de
geallieerden. Eveneens de andere ingesproken verhalen zijn zeer waardevol en geschiedkundig
interessant.
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Naamloze brieven.
Na het bestuderen van verschillende aspecten en paperassen waarin het leven van priester Baes Eduard
Léon zich afspeelde, begrijpen wij dat hij geen vriend van de Duitse bezetter was en ook niet van de
collaborateurs in België. Zo deden naamloze brieven over hem de ronde. Men dreef het zover deze te
ondertekenen met de naam van zijn gewezen groepsoverste en aanwerver van het Geheime Leger,
Dhr. De Bruycker.
Het spreekt vanzelf dat deze overste, die voorheen steeds positieve attesten over priester Baes
geschreven had, verbolgen was als ook zijn naam misbruikt werd en dus terecht deze brief als
antwoord én rechtzetting schreef!
Tekst brief, zie volgende pagina’s.
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Erkenningsmedailles WO I en WO II, toegekend aan aalmoezenier Eduard Léon Baes.
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Z EER MOOIE PERSOONLIJKE F RANSE ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLE . W IE KAN HIER MEER OVER VERTELLEN ?
( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )

90

wb-stamboom-bidprenten.be

G EHEEL VAN 9 ONDERSCHEIDINGEN GEGEVEN AAN PRIESTER B AES . D RIEMAAL DRIE BARETTEN , Z OWEL
VAN WO I ALS VAN WO II. ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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Deze verzameling bevindt zich in het archief van dr. Vercruyssen.
Voor uitleg konden wij dankbaar beroep doen op de heer Hendrik Meersschaert.
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1
F OTO BARET 1 – VOORKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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1. Ridder in de Kroonorde met gouden palm voorzien van de letter A (Koning Albert
I), dus toegekend voor verdienste in Eerste Wereldoorlog).
2. Oorlogskruis België 1914-1918 met bronzen palm (voor vermelding op de dagorde
van het leger, Eerste Wereldoorlog). Het lint heeft 5 frontstrepen
voor 3 jaar aan het front.
3. Oorlogskruis Frankrijk 1914-1918 (met, denk ik, een zilveren ster = vermelding op
dagorde van een Franse divisie)
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F OTO BARET 1 – ACHTERKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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F OTO BARET 2 – VOORKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )

1. Herinneringsmedaille aan de Tweede Wereldoorlog (gekruiste sabels = deelname aan
de tiendaagse veldtocht).
2. Overwinningsmedaille 1914 – 1918.
3. Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914 – 1918 met vergulde baret en verguld
sterretje.
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Hij werd tijdelijk naar Engeland gestuurd voor een longaandoening opgelopen tijdens de
Eerste Wereldoorlog aan de IJzer.
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F OTO BARET 2 – ACHTERKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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F OTO BARET 3 – VOORKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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1. Medaille van de Gewapende Weerstand 1940-45.
2. Herinneringsmedaille Regeerperiode Albert I.
3. Medaille van de Strijdende Oorlogsvrijwilliger
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F OTO BARET 3 – ACHTERKANT . ( ARCHIEF D R . V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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A.S. = A RMÉE S ECRÈTE (G EHEIM L EGER ). ( ARCHIEF D R .
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ARMBAND UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG :
V ERCRUYSSEN - FOTO D ANY V ERCRUYSSEN )
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Priester Baes werd later benoemd als pastoor te Burcht.
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P ASTOOR B AES AAN HET ALTAAR TE B URCHT .
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De klok wordt
geleverd onder
het toeziend
oog van pastoor
Baes.
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Als u wilt dat het goed gedaan
wordt, doe het dan maar zelf
lijkt pastoor Baes te denken?
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B IDPRENTJE PASTOOR L EON B AES ( WWW . DELCAMPE . NET )
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Z.E.H. E DUARD L ÉON B AES , BEGRAVEN NAAST ZIJN OUDERS OP HET K ERKHOF TE M OERBEKE .
H IER WORDT DE NAAM L ÉON B AES GEBRUIKT !
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Wij menen dat de levensloop van Eduard Léon Baes interessant genoeg is om verder te
onderzoeken.
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Hieronder ook nog een paar interessante url’s:
http://www.amaliavansolms.org/1ste-wereld-oorlog
http://www.amaliavansolms.org/1ste-wereld-oorlog?start=6
http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/algemene-geschiedenis
http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/bijzondere-locaties
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Wij vullen dit opzoekingswerk graag aan met een artikel dat later gepubliceerd is.
Het artikel is geschreven door Herman Janssen en vindt u in het driemaandelijks tijdschrift
van heemkundekring ‘Amalia van Solms’ Baarle-Hertog-Nassau. Jaargang 31, nr 4, december
2016-jaargang-februari 2017. Van wirs kaante.
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