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Lidmaatschap 

Voor 20 euro bent u lid van onze Heemkunde- en Erfgoedvereniging. 

Erelid kunt u zijn voor een jaarbijdrage vanaf 30 euro. 

(Onze vereniging kent enkel het systeem van gezinslidmaatschap.) 

U ontvangt 4 x per jaar eeﾐ ﾐuﾏﾏer ┗aﾐ tijdsIhrift さDe Drie Goddelijke Deugdeﾐざ. 
Tevens kan er aan de meeste activiteiten van onze vereniging gratis worden deelgenomen. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks kenbaar gemaakt worden voor 1 december. 

 

 

 

Voorradige publicaties 

Steeds op aanvraag te bekomen. Zie contactgegevens. 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen voorblad: さ“ﾏokkelkloﾏpざ aaﾐ de Hegse Brug iﾐ Weelde, onderdeel van de Smokkelaarsroute 

Info: https://www.kempen.be/route/smokkelaarsroute 

 

 

Afbeelding achterblad: De watertoren aan Vooreel in Ravels-Eel 

Een leuk weetje:  

De Franse benaming van een watertoren klink veel romantischer nl. "château d'eau" (waterkasteel). Niet?

https://www.kempen.be/route/smokkelaarsroute
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Voorwoord 
 

Dit voorwoord drukt ons met de neus op de feiten. Welke feiten zal u zeggen? Hebben wij de laatste jaren ons 

geluk uitgedaagd en zijn we alles te vanzelfsprekend gaan vinden. Was de hemel inderdaad de limiet? Zijn we 

zoals Icarus (de man die naar de zon wou vliegen) neergestort vanwege zijn hybris of hoogmoed? Is gezondheid 

een af te dwingen gegeven?  

Een onzichtbare vijand heeft ons bij het nekvel gegrepen en tegelijkertijd  wordt het superieur gewaande 

Westen in zijn hart getroffen.  

Voor velen van ons is het bang afwachten wat de nabije toekomst en mogelijk het komende anderhalf jaar zal 

brengen. Gaat er een vaccin gevonden worden en gaan wij daar allen gebruik van kunnen maken? Anderen 

voelen zich bedreigd in hun vrijheid door de lockdown en vinden dat de situatie nog ernstiger is dan tijdeﾐs けdeﾐ 
oorlogげ ふer zijﾐ iﾐderdaad ﾏeer o┗erlijdeﾐs iﾐ België daﾐ tijdeﾐs WO IIぶ. “oﾏﾏigeﾐ ┘eteﾐ eIht ﾐiet ﾏeer ┘at 
doen en voelen de muren op zich afkomen. 

  

Beste lezer, de toestand is inderdaad ernstig maar niet hopeloos! We zitten inderdaad verveeld met dat virus en 

als we ons preventief gedragen zal dat onzichtbare wezentje ons niet klein krijgen. Gelukkig is het geen gewone 

oorlog waarbij gebouwen, fabrieken, wegen, spoorlijnen en mensen vernietigd worden. We moeten ons alleen 

houden aan de regels en zorgen voor onze en anderen hun gezondheid. Voor de rest blijft alles eigenlijk 

hetzelfde buiten dat ge minder bewegingsvrijheid  en  bijna geen sociale contacten hebt. Gelukkig hebben we 

daar prachtige technologische hulpmiddelen zoals de telefoon en zijn nakomelingen (mobilofoon, Skype, 

Whatsapp, eﾐzo┗erder…ぶ. Mogelijk zal er dit jaar ook geeﾐ ┗akaﾐtie kuﾐﾐeﾐ gehoudeﾐ ┘ordeﾐ ﾏaar dat ┘as 
vroeger ook wel zo. Men werkte toen altijd, zij het aan een lager tempo en niet zoals enkele maanden en jaren 

geleden aan een sneltreinvaart waarbij velen wegens een burn-out niet meer konden  volgen of het spoor bijster 

waren. 

 

Wat hebben we door de toestand gemist? 

Onze busreis naar Mechelen (Manufactuur De Wit) en Lier (een wandeling met verhalen). Deze reis zullen we in 

2021 op donderdag 15 april opnieuw programmeren. 

 

Het weekend van 25 en 26 april had in het teken moeten staan van Erfgoeddag. De feesteditie van dit event kon 

niet doorgaan omwille van de maatregelen rond de inperking van het coronavirus. Een streep door de rekening 

van de vele verenigingen en vrijwilligers die zich  hebben ingespannen om activiteiten te organiseren rond het 

theﾏa ┗oor Erfgoeddag: けDe NaIhtげ.  
 

De herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van WO II te Ravels in mei: 

2020 moest het jaar worden van de viering van de 75
ste

  verjaardag van het officiële einde van WO II en de 

bevrijding van de naziconcentratiekampen-en gevangenissen. In die optiek zou de herdenkingsplechtigheid ter 

ere van de  Ravelse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in herinnering gebracht worden begin mei. 

COVID-19 heeft er anders over beslist en dientengevolge diende de plechtigheid  te worden afgelast. Dit besluit 

ontheft ons niet om de vrouwen en de mannen te gedenken die ons, vaak ten koste van hun leven, de erfenis 

hebben nagelaten die we vandaag nog genieten. De huidige lockdown weerlegt die bewering niet, integendeel 

hij sterkt ons in die overtuiging. Wat we vandaag meemaken, hoe pijnlijk ook, is desalniettemin niet te 

vergelijken met hetgeen zij hebben ondergaan. Daarom nodigen we u uit even met ontroering aan al die helden 

te denken. 

 

Wat zullen we nog missen? 

Vanwege de pandemie is er geen activiteitenagenda ingesloten. Het museum zal waarschijnlijk tot begin volgend 

jaar gesloten blijven en het ledenfeest in september zal ook niet georganiseerd worden. Mocht er toch iets 

veranderen dan zullen we u daarover berichten. 

 

Wat kunnen we bieden? 

Het tijdschrift blijft verschijnen en onze website is nog steeds toegankelijk. U kan hier een schat aan 

genealogisch en heemkundige info vinden. 
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In dit nummer zijn we na lang (al jaren) broeden op het smokkelen in actie geschoten omdat het coronaverhaal 

けideaalげ is oﾏ dit oﾐder┘erp aaﾐ te sﾐijdeﾐ. We ┗oeleﾐ ﾐu fysiek eﾐ psyIhisIh ┘at eeﾐ greﾐs ﾏet oﾐs doet eﾐ 
hoe sommige burgers nog enige inventiviteit aan de dag leggen om de inperkingsregels aan hun laars te lappen.  

Maurice Spits omschrijft smokkelen voor de kinderen van 10 tot 12 jaar die het museum bezoeken als volgt: 

wanneer je gaat slapen en je neemt bijvoorbeeld een koekje of in een hedendaagse versie je smartphone mee 

naar bed zonder de toelating van je ouders dan ben je aan het smokkelen. 

In dit tijdschrift laten we de smokkelwegen zien die men destijds gebruikte en die nu afgesloten zijn met allerlei 

obstakels gaande van hekken met of zonder tractorsluis. Dit kan een handig plannetje zijn om zelf eens de 

grenzen te verkennen van de gemeente Ravels met Nederland. 

 

Luc Andries, voorzitter 

 

 

Lief en leed 
 

Graag feliciteren wij met hun diamanten bruiloft (60 jaar): 

 

Jos en Maria Timmermans – Caers op 29 april 2020  

 

 

Onze deelneming betuigen wij bij het overlijden van: 

Mien Nooyens, echtgenote van Rie Van der Voort, overleden te Turnhout op 5 december 2019 

 

Stan Gevers, echtgenoot van Julia Willems, overleden op 13 februari 2020 

 

Mevr. Maria Verwimp, overleden te Arendonk-Lusthoven op 2 april 2020 

 

Josepha Luyten, weduwe Dré Jonkers, overleden te Ravels op 21 maart 2020 

 

 
 

(Wegens de privacywetgeving en de daarbij horende GDPR-regelgeving kunnen wij enkel nog publiceren wat ons wordt toevertrouwd. 

Daarom verzoeken wij u ons de aankondigingen door te sturen per e-mail: voorzitter@nicolaus-poppelius.be of briefje aan: Nicolaus 

Poppelius, Dorp 64, 2382 Ravels-Poppel) 

 

 

Erratum TS DGD 95 
Vuurkaart en medaille van het vuurkruis kan wel postuum uitgereikt worden! 

 

Vuurkruis met vuurkaart kon postuum verleend worden vanaf 21 juli 1937 volgens Koninklijk Besluit 1792 van 

deze datum (vuurkaart met brevet nr H/46 getekend door de Minister van Landsverdediging). Het vuurkruis-

ereteken werd uitgereikt aan allen die de vuurkaart hadden ontvangen, m.a.w. alle veteranen die aan het front 

onder vuur hadden gelegen. 
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De stelliﾐg dat: けHet Vuurkruis koﾐ ﾐiet postuuﾏ ┘ordeﾐ uitgereiktげ ┘elke iﾐ de ﾏedia, ふ ﾏeestal door Iopy-

paste-gebruik van altijd hetzelfde zinnetje) wordt verspreid en zodoende ook gewoon na een tijd onterecht als 

een geschiedkundig feit wordt aanvaard, is NIET JUIST. 

 

De ┗erﾏeldiﾐg ┗oor de Vlaﾏiﾐgeﾐ is: けde toekeﾐﾐiﾐg ┗aﾐ het Vuurkruis ﾐa deﾐ doodげ. 
Op het dossier staat:  けCROIX DU FEU (posthume) A.R. 1792 du 21-7-ンΑげ ﾏet tusseﾐ haakjes de ┗erﾏeldiﾐg VL, 
opdat de vuurkaart in het Nederlands zou opgesteld worden.. 

 

Beste lezer als u twijfelachtige zaken opmerkt, zouden wij dat zeer graag van u vernemen. In het belang van de 

volgende generaties  kunnen we dan historisch zo correct mogelijk publiceren. 

 

Smokkelen: illegaliteit in de grensstreek 
Luc Andries    

 

 

 
1777 (Oostenrijks Keizerrijk) Ferrariskaart, de huidige Belgisch-Nederlandse grens is bijna 100% identiek 

 

Nu zijn we geconfronteerd met de coronapandemie en binnen de Schengenzone nemen de lidstaten allen 

protectionistische maatregelen ondanks de afspraken gemaakt vóór 1 januari 1993. We zien bepaalde landen 

grenscontroles uitvoeren die repressiever zijn dan in de naoorlogse periode. 

We verwonderen ons erover dat dit ons nu overkomt en we worstelen met de beperking van onze 

He┘egiﾐgs┗rijheid. Voor oﾐs als geïﾐteresseerde iﾐ heeﾏkuﾐde eﾐ erfgoed is dit eeﾐ けge┘eldige periodeげ 
ondanks het overlijden van zeer veel dierbaren. We kunnen alle smokkelpaadjes en grenzen die er vanouds 

(periode Spaanse en Staatse Nederlanden) zijn, detecteren door de nadarhekken en tractorsluizen die er 

geplaatst zijn. Aan de officiële grenzen staat de Belgische politie en douane te controleren of je in België of 

Nederland verplichtingen hebt. 
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Hieronder vindt u een kaartje van Ravels met grensovergangen (Arabische cijfers) waarover de zware 

Aﾏerikaaﾐse autoげs redeﾐ ┗olgestou┘d ﾏet Hoter eﾐ daartusseﾐ oﾐtiegelijk ┗eel ┗ergeteﾐ sﾏokkelpaadjes die 
men met de fiets of te voet kon en nog kan gebruiken. De officiële passages met destijds een tolkantoor zijn met 

de hoofdletters A en C  aangeduid.  

 

Gemeenteplan van Ravels. Bij de hoofdletters staan de officiële grensovergangen, A en C. Bij de cijfers en bij B 

zijn de grensovergangen zonder douane en de smokkel zandwegen die met een auto konden gebruikt worden. 
Bij A vinden we de officiële grensovergang van Weelde-Statie. Deze wordt nu aan het kruispunt van de Nieuwe 

Stationsstraat met de Bredaseweg en de Stationsstraat door de politie gecontroleerd op het verkeer van en naar 

Nederland. 

6 

1 

2 

3 

B 

8 

9-10-11 
12 

13-14-15 

19 
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Situatie einde 19
de

 eeuw met alleen het stationnetje aan de weg van Merksplas naar Weelde 
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Na de aanleg van het grensstation Weelde-Staat/Baarle-Nassau-Grens, begin 20
ste

 eeuw  
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Jaren 1960-1970: de teloorgang van het stationsemplacement 
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Nederlandse en Belgische douaniers met rijkswachters-marechaussées aan de grens Statie/Baarle-Nassau 

 

 

 

 
Zo was het in de jaren 1960 (zicht vanuit Nederland) en  1970-1980 aan de grens te Weelde-Statie 

 

 

 

 

      
1970-1980                                                                      1955 
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1910 met het douane hulpkantoor van Weelde en jaren 1980 

met v.l.n.r.: Frans Boeren, Marcel Claes, Rik Franken, Jef Soontjens en Rik Sommen 

 

 

 
1974: links het stationsgebouw Weelde-Merksplas, in de verte zien we de contour van het grote grensstation 

Weelde-Staat/Baarle-Nassau-Grens met een diesellocomotief. 

 

 

      
26 april 2020: grens Weelde-Station/Baarle-Nassau 
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ヲヶ april ヲヰヲヰ: けdoodstilleげ Bredase┘eg eﾐ het Bels Lijﾐtje ふgreﾐs Weelde-Station/Baarle-Nassau) 

 

Nu met de coronaproblematiek, houden politie en douane de grensovergang gesloten aan het kruispunt 

Bredaseweg, Nieuwe Stationsstraat met de Stationsstraat. Fietspad het Bels Lijntje is tevens versperd evenals de 

verdere doorgang naar de Stationsstraat in België die enkel over Nederlands grondgebied bereikbaar is omdat 

de straat aan de grenszijde volledig in Nederland ligt.  

 

 

Bij 1 zijn we bij een privégrensovergang tussen het klooster en de werkplaatsen/boerderij van de Paters van de 

Heilige Geest. Het klooster was gevestigd te Baarle-Nassau en het landbouwbedrijf met de werkhuizen te 

Weelde. De paters leidden de broeders op tot bekwame vakmensen voor missiewerking. 

 

     
 

     
Vanaf 1913 hebben de paters zich hier gevestigd aan de grens met Weelde-Statie.  

Klooster en kerk van ongeveer 1926. In 1928: stal en kippenhok en in 1930 timmerwerkplaats. 
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26 april 2020: grensovergang in Weelde-Station op de Noord-Bosvenheide die parallel loopt met de Bredaseweg 

en leidt naar het klooster en de vroegere werkhuizen van  de Paters van de Heilige Geest. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog bevond zich hier de gevreesde dodendraad. 

 

 

 

Bij 2 zijn we aan de grensovergang van Ravels-Weelde-Koningsstraat naar  Baarle-Nassau-Kievit waar nooit een 

douanekantoor was. 

 

 
De dienstronden van de douanebrigade Weelde 
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29 maart 2020: grens Koningsstraat Weelde met Kievit Baarle-Nassau gesloten  

(links zicht naar België en rechts naar Nederland) 

 

 

Bij 3 zijn we bij de Meir te Weelde waar we kunnen oversteken naar de Veldbraak in Baarle-Nassau 

                                         

 
24 april2020: Meir, Weelde / Veldbraak, Baarle-Nassau afgesloten met een tractorsluis 

  

     
24 april 2020: Veldbraak, Baarle-Nassau gezien vanaf de Meir te Ravels-Weelde 
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 Bij 4  zijn we in de zandweg achter de Schrieken in Weelde  naar de Veldbraak in Baarle-Nassau. 

 

     
24 april 2020: Veldbraak, Baarle-Nassau achter de Schrieken en Schrieken-Flaasheide, Weelde 

 

Bij B zijn we aan de grensovergang tussen Ravels-Poppel en Baarle-Nassau aan de rijksweg  

Deze grenspassage had geen tolkantoor. Wel heeft er lang een wegwijzer gestaan in Baarle-Nassau op de hoek 

┗aﾐ Voske eﾐ Heikaﾐt ﾏet de ┗erﾏeldiﾐg けPoppel, geeﾐ douaﾐeげ ┘at ┗oor de ﾐodige ┗er┘arriﾐg zorgde ┗ooral op 
de zondagen toen er nog veel verkeer was in de enclavegemeente en de grensstreek. Vaak deed de douane 

mobiele controles tot verbijstering van de toerist- gelegenheidssmokkelaar. De wegwijzer diende om de officiële 

grenstransporten duidelijk te maken dat er geen tolkantoor was waar zij konden in- en uitklaren. 

 

     
 

 

      
Grens Bedaf tijdens WO II                                                      Familie Bax: de laatste bewoners van de grensboerderij 
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Vandermaelenkaart                               Nederlandse stafkaart eerste helft 20

ste
 eeuw 

 

 

     
27 maart 2020: Steenweg op Baarle-Hertog, Ravels-Poppel/Bedaf, Baarle-Nassau 

 

 

 
27 maart 2020: grensovergang Baarle-Nassau/Ravels-Poppel aan de N135 volledig afgesloten.  

Enige tijd later is er voor de landbouw een tractorsluis voorzien. 
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Het さGat in de Grensざ, tussen paal 214 en 215 

 

     
Paal 214 in Poppel op de Bedafse Heide waar het gat in de grens begon tot aan paal 215 te Meerle (2013) 

 

Hier is door de smokkelaars vele eeuwen dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat er op ruim 5000 percelen 

tussen 214 en 215 de landsgrenzen niet waren vastgelegd. Zo zijn er vele jongelingen een centje gaan 

bijverdienen door bij nacht- en ontij met tabak, boter of een kalf in de nek op tocht te gaan door de velden en de 

weilanden op en over de prikkeldraad en sloten. Deze tochten deden ze verschillende malen op één nacht en die 

eindigden meestal in de cafés zoals bij Mieke Pap, Den Buiten op Aarle, De Groene Jager op Hulsel-Tulderheyde 

en andere kroegen waar ze hun zuurverdiende centjes konden verbrassen. Als ze gesnapt werden was het voor 

de douaniers een lastige zaak om ze te betichten van smokkel omdat ze tussen paal 214 en 215 niet exact wisten 

in welk land ze opereerden. Poppel, Weelde en in mindere mate Ravels zijn steeds beschreven en beschouwd als 

één groot smokkelnest met zowel gelegenheidssmokkelaars als georganiseerde smokkelbenden. Dit is ondanks 

de opening van de grenzen sedert 1 januari 1993 helaas nog steeds zo. Het ontstaan van de Schengenlanden 

met vrij verkeer van goederen en diensten is realiteit. Dit geeft heel wat mogelijkheden aan de burgers met 

goede en minder goede bedoelingen. 

 

 

 

     
De Paal van Baal (2013) 
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Bij onze opzoekingen in het archief van de Nederlandse Kloostergemeenschappen te Sint-Agatha (prov. Noord-

Brabant)kwamen we het gedichtje tegen van Ed Loffeld over de Paal van Baal in het weekblad van Baarle-

Hertog/Nassau. 

De けPaal ┗aﾐ Baalげ is geeﾐ eIhte greﾐspaal ﾏaar eeﾐ geslaagde iﾏitatie. Dit ﾏoﾐuﾏeﾐt heriﾐﾐert aaﾐ de 
oﾐdertekeﾐiﾐg ┗aﾐ het greﾐs┗erdrag ┗aﾐ ヱΓΑヴ. De ﾏarkeriﾐg けAﾐﾐo ヱヱΓΒげ ┗er┘ijst ﾐaar het jaar ┘aariﾐ de 
grondslag voor de dubbele nationaliteit van het dorp Baarle-Hertog/Nassau werd gelegd.  

Op ヲヶ april ヱΓΑヴ ┘ordt tijdeﾐs eeﾐ pleIhtige Hijeeﾐkoﾏst op het stadhuis ┗aﾐ Turﾐhout offiIieel さhet gat iﾐ de 
greﾐsざ roﾐd Baarle-Nassau gesloten. Vijftig kilometer grens was officieel nog niet vastgesteld. Men heeft in 1843 

dit stuk van de grens tussen België en Nederland niet kunnen vaststellen door de ingewikkelde enclavesituatie in 

Baarle. Door de ondertekening van het grensverdrag van 1974 wordt de grens  tussen de Nederlandse gemeente 

Baarle-Nassau en de Belgische gemeenten Poppel, Weelde, Baarle-Hertog, Turnhout, Zondereigen (Baarle-

Hertog), Wortel, Minderhout, Baarle-Hertog, Meer en Meerle officieel rijksgrens. 

De replica van een grenspaal bij de Belgische kerk te Baarle-Hertog-Nassau werd in 1976 onthuld. Deze 

namaakpaal staat er ter herinnering van de vaststelling van de grens in 1974. De paal draagt beide nummers, 

214 en 215. In de plaats van het jaartal 1843 staat er het jaar 1198 ter herinnering aan de oorsprong van de 

enclaves in Baarle onder de Hertog. 

 

 

 

  
26 april 1974: herinneringsmedaille grensafbakening Nederland-België 

 
 

De mens Ed Loffeld:  

Loffeld werd in 1904 geboren in Roosendaal. Hij verhuisde met zijn ouders in 1906 naar Baarle, waar zijn vader benoemd werd tot 

onderchef in het nieuwe grensstation. Tot 1919 bracht Ed Loffeld aan de Grens zijn jeugd door. Na zijn middelbare studies in Weert trad hij 

in het klooster van de paters van de Heilige Geest in Gemert. Zes jaar lang studeerde hij theologie in Leuven om vanaf 1931 terug te keren 

naar het klooster in Gemert. Pater Loffeld was goed bevriend met de pastoor van Alphen, E.H. Binck: grondlegger van de Stichting 

Brabants Heem. Ze deelden blijkbaar dezelfde interesse: in 1941 richtte Loffeld in Gemert een heemkundekring op. In 1969 keerde hij terug 

naar Baarle, waar hij pastoraal werker werd in Huize De Gaarshof. Sinds 1971 verschenen van zijn hand tientallen heemkundige 

publicaties. In 1974 volgde hij de heer J. Diepen op als voorzitter van de VVV Baarle-Nassau-Hertog.  
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Bij grenspaal 213 is er geen weg. Deze paal is het grenspunt tussen de gemeenten Alphen, Goirle en Ravels-

Poppel. Men kan hier de grens visueel met het riviertje volgen achter de boerderijen op Aarle die destijds privé 

grensovergangen hadden. 

 

 

 

   
Paal 213, helemaal links gezien vanuit Nederland. De twee rechts zijn genomen achter de hofstee van 

Vermeulen, thans bewoond door Marcel Hendriks-grondwerken (2013). 

 

 

 

 

Bij 5 zijn we aan de grensovergang van Aarle waar we kunnen kiezen voor Baarle-Nassau, Alphen, Goirle en 

Hilvarenbeek. In het gehucht zijn er heel wat boerderijen tussen paal 212 en paal 213 die grenzen aan 

Nederland. Veel van deze doeningen hebben of hadden een privébrug naar hun Nederlands weiland met een 

stalletje of schuurtje aan de overkant van de Poppelsche Leij. Paal 213 vinden we achter het erf van de van ouds 

bekende Jef Vermeulen. 
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2013 

 

   
25 april 2020: de eerste week van de quarantaine was de brug volledig versperd. Later heeft men er een 

tractorsluis voorzien 

 

Bij 6 zijn we in Nieuwkerk in Poppel met grenspaal 211. Van hieruit kan men naar Alphen en verder. Rechtdoor 

en naar rechts gaat het naar Goirle en verder naar Hilvarenbeek. 
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2013: links van de Nederlandse weg is Goirle 

 

 

     
22 maart 2020: Nieuwkerk, Ravels-Poppel bij de t┘eede dag ┗aﾐ de loIkdo┘ﾐ eﾐ ﾐa eﾐkele dageﾐ… .  

De afsluiting staat bij Heyns-Heykants op Nieuwkerk, de mensen die verder dan deze hekkens wonen moeten via 

de grenspost aan de weg naar Goirle en moeten over Nederlands grondgebied naar huis. 

 

 

     
2013: privéweg, die uitgeeft op Goirles grondgebied, van Villa Nieuwkerk in Poppel naar de weg Poppel-Goirle 

op Nederlands grondgebied 

 



Jaargang 24, nr. 96: Juni 2020 

20 

Bij 7 komen we aan paal 210. Hier is er een zandweg achter de schuren van Hooijen richting Nieuwkerk waar 

men verder kan naar Goirle, Alphen en Hilvarenbeek 

 

 

   
Grens Paal 210  (2013)                                                               210 staat bij de Nieuwstraat te Poppel en men 

                                                                                                                                kijkt  naar de grens (2013) 

 

 

 

 

Bij C arriveren we aan de grenspost Goirle-Ravels-Poppel. 
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Belgische grenspost Goirle-Poppel naast café Botermans aan de grens 
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Goed halverwege tussen Goirle en Poppel versperren rood en wit geschilderde slagbomen de weg van Tilburg 

naar Turnhout. Even te voren heeft een officieel bord "Douane" het reeds aangekondigd. Ge zijt aan de grens. 

Hier eindigt het vaderland en begint er een nieuw land: België, waar plotseling vele dingen anders zijn. De 

slagbomen hebben hun langste tijd gehad. Zij zullen binnenkort verdwijnen. Maar de grens blijft. Met de 

mannen-in-uniform, die haar aan weerskanten bewaken, want zó ver zijn we in de Europese samenwerking nog 

niet gevorderd, dat die grensbewaking overbodig is geworden. 

Voor velen zijn grenzen niet meer dan een hinderlijk obstakel, voor sommigen betekenen zij ook een vorm van 

roﾏaﾐtiek ﾏet heriﾐﾐeriﾐg aaﾐ eeﾐ けfeodaleげ tijd: Ioﾐtrole eﾐ steﾏpeleﾐ ┗aﾐ passeﾐ, Ioﾐtrole op autopapiereﾐ, 
naslaan van verdachte namen in het dikke boek, dat zwart op wit vermeldt met wie de justitie nog een appeltje 

te schillen heeft, en dan die altijd wantrouwige ambtenaren tuk op het achterhalen van smokkelwaar. Wiens 

geweten niet zuiver was, naderde met kloppend hart die dreigende barrière en... verraadde daar dan wel eens 

zichzelf want de ervaring heeft de douanemensen tot goede psychologen gemaakt. Dat was het spectaculaire 

beeld van een grenskantoor voor de doorsneeburger. Sommige zaken zijn reeds lang verdwenen, andere bleven, 

maar treden toch niet meer zo nadrukkelijk op de voorgrond. Het zich nu opdringende beeld is er een van grote 

bedrijvigheid op spitsuren, slapte op de daar tussen liggende perioden, en een doorlopende zorg voor een vlotte 

doorstroming van het internationale verkeer. Het verdwijnen van de slagbomen draagt daartoe nu ook weer een 

steentje bij. 

De Belgische douane was vroeger verder van de officiële grens verwijderd dan de Nederlandse. Eerstgenoemde 

zat namelijk naast café Botermans (Tramhalte) in de kom van Poppel. Kort vóór de Duitse inval bouwde 

Nederland in overleg met België het huidige grenskantoor op Nederlands gebied, vlak tegen de grens. In dit 

kantoor werd ook de Belgische douane ondergebracht, die daar  niet over de accommodatie beschikt, waarop zij 

aanspraak zou kunnen maken. De Belgen hebben tot een houten barak hun toevlucht moeten nemen. In ieder 

geval staan Belgen en Nederlanders desniettegenstaande in de beste onderlinge verstandhouding en 

samenwerking aan dezelfde afsluitbomen.  

 

 

 

  
De kinderen Hendrickx-Haagen bij de plaat aan het gemeentehuis van Poppel die aangeeft in het Frans en het 

Nederlands: Belgische Tolwezen, Halt Hinder! Het douanekantoor bevond zich rechts van café Botermans 

(tegenwoordig café Tramhalte) waar de mensen samen voor staan. Omdat het kantoor op enkele kilometers van 

de grens lag, schiep dat smokkelopportuniteiten. 
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21 maart 2020: de eerste dag van de grenscontroles; 

 coronacontrole Belgische politie grensovergang Goirle-Poppel 

 

 

Bij 8 arriveren we via parallelle zandbanen in Poppel of Goirle bij grenspaal 209 op de brug van Rovert die 

Ravels-Poppel verbindt met Hilvarenbeek. 

 

 

     
21 maart 2020: zandbaan parallel met de Nederlands/Belgische grens bij de bomenrij rechts. Kapel Rovert 

 

 

 

  
ヲヱ ﾏaart ヲヰヲヰ: de ‘o┗ertsIhe Leij heeft iﾐ zijﾐ さle┗eﾐざ al ┗eel  ┗oorHij zieﾐ koﾏeﾐ eﾐ de eerste ┗ersperriﾐg Hij de 

kapel van Rovert met samenscholingsverbod van meer dan twee mensen 

 



Jaargang 24, nr. 96: Juni 2020 

24 

  
Brug en grenspaal Rovert in betere tijden(2013) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovert grens bewaakt door Nederlandse soldaten tijdens 

WO I (boven) en een bedevaart jaren 1960 (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
17 april 2020: zicht naar Hilvarenbeek-Nederland met volledige versperring grens 
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17 april 2020: coronamaatregelen, kijkje vanuit Nederland naar de kapel van Rovert in de verte rechts 

 

 

Bij 9-10-11-12 zijn we aan de grens te Ravels-Poppel met Hilvarenbeek-Esbeek beter bekend als Tulderheyde 

 

   
Camping Tulderheyde (1960)                   15 april 2020: Taverne het Jachthuis met de weg naar Esbeek 

 

 

   
15 april 2020: voor de afslag  naar de camping bij 12 kan je naar rechts de weg nemen die naar grenspaal 207 

gaat. Op de rechtse foto: tractorsluis op de weg naar Esbeek. 
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15 april 2020: de smokkelaar kon hier onmiddellijk rechts naar Tulder (paal 208)  of naar Rovert Hilvarenbeek 

 

  
Paal 207 op de grens met de Mierden (2013)                                  Paal 208: grens met Hilvarenbeek-Esbeek, 

                                                                                                                  Ravels- Poppel en Reusel-de Mierden (2013)  
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Bij 13-14-15 kan men juist voor en over de grens naar rechts, links en De Mierden waar men bij het leugenbankje 

aan de vijfsprong komt met zijn verschillende routes o.a. naar Weelde of verder Nederland in.  

 

   
22 april 2020: de tractorsluis naar De Mierden (Mierdsedijk, Ravels-Poppel/Poppelsedijk, Hoge -Mierde) 

 

   
22 april 2020: de versperring gezien vanuit Nederland. De fietsblokkade werd niet vergeten. 

 

 

     
22 april 2020: voor de grens kan men rechts naar paal 206 (2013) 

 

   
22 april 2020: net over de grens kan men links naar 207 of rechts naar 206 
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Bij 16-17-18 zijn we aan de grens bij de Schootseweg te Ravels-Weelde met Reusel-De Mierden. 

 

 

 
19 april 2020: hier is er voor de landbouw tevens een tractordoorgang voorzien. U kan tevens op de foto de weg 

rechtdoor naar De Mierden zien en de mogelijkheid om naar links uit te wijken net zoals er ook rechts een 

bosweg is. 
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19 april 2020: naar grenspaal 206: Poppel, De Mierden en Esbeek en de bosweg rechts naar Overheide en paal 

205 

 

Bij 19 komen we aan paal 205 en de laatste smokkelwegen van Ravels. 

 

   
19 april 2020: bij grenspaal 205 komen de gemeenten Arendonk, Ravels en Reusel-De Mierden samen.  

Bij de paal naar rechts langs het smalle paadje kan men naar de Schootseweg en 206. Bij de splitsing in het 

Gewestbos Ravels kan men naar Arendonk (links), Weelde en Eel (rechts). 

 

   

 

 

 

 

19 april 2020: over de grens kan men rechtdoor naar de Kruisberg, 

Hoge Mierde en het monumentje voor Beyens. Het Agentschap 

Natuur en Bos heeft voor de  coronapandemie belangrijke 

richtlijnen gespijkerd aan een boom zichtbaar vanuit Nederland. 

Hier was voor de rest geen versperring met nadarhekken. 

 



Jaargang 24, nr. 96: Juni 2020 

30 

Laten we hopen wanneer u dit artikel leest we ondertussen terug over de Nederlands-Belgische grens kunnen en 

de lockdown achter de rug is. Mocht dit niet zijn dan kan je hier inspiratie opdoen om ook eens een 

wandelingetje of een fietstochtje te  maken naar onze mooie grensovergangen. 

  

Dit artikel wil vooraleer we in de volgende tijdschriften verder ingaan op het smokkelen de grensovergangen 

situeren. Een blinde kennis van deze passages speelde in de fiscale ontduiking  een belangrijke rol. 

 

 

 

Kinderen van gedetineerden in Beek aanbesteed in 1725                            
Jan van Helvoirt 

Op 28 mei 1725 bracht Paulus Rector, 'Dienaar van de Roode Roede' uit Poppel, twee mans-, twee 

vrouwspersonen en drie kinderen voor het Beekse gerecht. In het bijzijn van Anthony van Mechelen en zijn 

zoon, de knecht Jan van Ackerveeken en Jan Rietberghs uit Ael had hij de bewuste personen in Riel, dat 

resorteerde onder de Dingbank van Hilvarenbeek, op het Aarschots Hoefke gearresteerd. Zij droegen verboden 

wapens bij zich: een sackpistool geladen sodanig dat sij de cogel van boven uijtsagen een kruythoorn daer kruyt 

in is en eenigh swavel.  

Verder bezaten zij nog wat gestolen spullen: 'stukken wollen laken, een hemd, een schoenmakers leest, een 

mes, twee scheermessen, een zijden kap, een flenie rijszak en twee gouden ringen'. Blijkbaar had men, zij 

behoorden allen tot de 'zogenaamde heidens', een gedeelte daarvan in Poppel gestolen.   

 

Enkele dagen eerder hadden de twee vrouwen op vrijdag 25 mei al ingebroken in Beek bij Cornelis Hendrik 

Lemans. Daar hadden ze een laecken broek met enigh gelt en een gestreepte neusdoeck gestolen. Vervolgens 

had men in de herberg van Anthony van Mechelen op Roovert veel verteerd en enkele gestolen spullen had men 

als 'onderpand' afgegeven. Ook hadden de twee mannen in Poppel om brood gebedeld en aldaar in de woning 

van Jacobus van Gestel ingebroken. Daar hadden ze een zijden, een katoenen en een gestreepte baste 

voorschoot gestolen.  

De Beekse drossaard Jacobus Coenraets wist op 4 juni 1725 de vier volwassenen op het raadhuis 'streng te 

ondervragen' en de gepleegde misdaden boven water te krijgen. De gearresteerden die tijdelijk in de Beekse 

gevangenis verbleven waren Peter van Dorp alias Chafine, zijn huisvrouw Berbel Sophia, de bijzit Madeleen en 

Johannis Savonis.  

 

Op 12 juni 1725 was het schavot vakkundig op het Marktveld opgericht. Om negen uur 's morgens moesten 

twee Beekse 'rotten' uit de kern bestaande uit 50 met geladen snaphanen bewapende mannen de wacht 

houden. De andere Beekse haardgangen leverden samen 96 man. Diessen zorgde voor 30 man, Riel voor 12 en 

Westelbeers had 8 bewapende mannen opgetrommeld. Zo'n terechtstelling trok honderden toeschouwers. 

Meester Jan Cale uit Den Bosch was de scherprechter die voor 100 gulden de twee mannen had opgehangen aan 

de galg. De twee veroordeelde vrouwen werden met een koorde aan een paal geworgt. 

Een dag later werden de drie kinderen publiek aanbesteed. Thomas van Eynthoven wilde het jongste kind voor 

een jaar aannemen. Toch moest de schutter de volgende dag de drie kinderen buiten de grenzen van Beek 

brengen naer de kant van Poppel uyt en aldaer laeten. Men was o zo bang dat de armenkas te veel belast zou 

worden. Zo'n terechtstelling was ook enorm duur voor de gemeente. De geëxecuteerden hoorden allen tot de 

'bende van de Heidenen' en ook de kinderen waren geboortig van Duitsland! Had men ze daarom misschien niet 

beter naar ... Esbeek kunnen brengen? 
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Vrijthof  te Hilvarenbeek met de waterpomp. Hier stond het schavot op 12 juni 1725 Er was een drukte 

van belang rondom het schavot op het marktplein. 
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ZOVEEL MEER DAN ZOMAAR EEN BLOEMETJE                            

(gelezen in de Standaard van 30 april 2020) 
redacteur Geerts Sels van De Standaard 

Vele jaren had ik op 1 mei een vaste daguitstap naar Wallonië en ik hoop van harte dat we volgend jaar deze 

gewoonte terug kunnen oppikken. Meestal gingen we naar de minder toeristische plaatsen en die zijn er nogal 

wat in de provincie Henegouwen en een stukje van de provincie Namen tot aan de linkeroever van de Maas. In 

die streken zie je dan op elk kruispunt meiklokjes te koop. Ik heb er nooit bij stilgestaan waarom dat was. Nu las 

ik in de Standaard het artikel hieronder en dat heeft een heleboel vragen opgelost. Het blijkt reeds vele eeuwen 

immaterieel erfgoed te zijn in dit voor ons Vlamingen steeds meer en meer onbekende Wallonië. (nota van de 

redactie, Luc Andries)   

 

 

 

   
Een wenskaart met meiklokjes. (Roger-Viollet/afp).                     Het meiklokje groeit vanuit de wortelstok of 

                                                                                                      onderaards stengeldeel waaruit  zijwortels ontspringen.  

 

Zoals het meiklokje thuis tikt, tikt het nergens 

De traditie oﾏ ﾏekaar ﾏeiklokjes te ge┗eﾐ, dateert uit de tijd dat de Hloeﾏeﾐ koﾐdeﾐ sprekeﾐ. )oげﾐ tuiltje frêle 

Hloeﾏpjes ┘il ﾐiets ﾏiﾐder zeggeﾐ daﾐ けik zie u graag eﾐ ┘eﾐs u alle gelukげ. Met zijﾐ Hed┘elﾏeﾐde geur Hreﾐgt 
het een parfum van genegenheid in huis. 
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Het gebeurde 22 jaar geleden en het is me altijd bijgebleven. Nadat we een rondleiding hadden gekregen in een 

huis nabij de redactie, liet de eigenares ons uit via een zijpad. Ze nam een mes mee, wat ons lichtelijk zorgen 

baarde. Daarmee sneed ze behoedzaam enkele takjes af van de plantjes die het pad afzoomden. Toen 

overhandigde ze ons een schattig tuiltje ﾏeiklokjes. Dat ┗oﾐdeﾐ ┘e aardig. けDaﾐk uげ, ﾏoﾏpeldeﾐ ┘e doﾏﾏig. 
 

Misschien was onze appreciatie net iets bovengemiddeld vanwege de opofferingsgezindheid waarmee de vrouw 

haar oogst aaﾐ diggeleﾐ had gesﾐedeﾐ. けBreﾐgt gelukげ, redde ze oﾐs uit oﾐze oﾐ┘eteﾐdheid. In de noordelijkere 

provincie waar we vandaan kwamen, was een meiklokje gewoon een meiklokje. We kochten het huis. Het is van 

daaruit dat ik, nog steeds nazinderend van geluk, in mijn kot dit stuk zit te schrijven. 

 

   
Kirsten Dunst verscheen in Cannes met een meiklokjesjurk van Dior (belga) 

 

In de regio Brussel, maar vooral in Wallonië en al helemaal in Frankrijk, is de traditie nog steeds springlevend om 

mekaar meiklokjes te schenken. Aan verkeerslichten staan mensen boeketjes te verkopen, zoals dat elders 

gebeurt met stickers van het Rode Kruis. De traditie stamt uit de periode dat de bloemen nog konden spreken. 

Met mensen die we een warm hart toedragen, halen we de vriendschapsbanden aan. Een boeketje meiklokjes 

┘il ﾐiets ﾏiﾐder zeggeﾐ daﾐ けik zie u graag eﾐ ik ┘eﾐs u ┗eel geluk eﾐ ┗oorspoedげ. Geeﾐ sleIht idee als de 
nieuwjaarswensen al wat verwelkt beginnen te raken. 

 

Johan Verbeeck uit Dendermonde is een van de weinige telers in ons land die zich specialiseren in meiklokjes. Hij 

heeft er drie hectare van staan in open veld. Als we hem spreken, heeft hij de nacht voordien tot 3 uur 

doorgewerkt. Om 6 uur was hij alweer uit de veren. 

 

けHet is eeﾐ teer Hloeﾏetje dat ┘e iﾐ IyIli ┗aﾐ ┗ijf jaar teleﾐ, ﾏaar dat Ioﾐstaﾐt aaﾐdaIht ┗raagtげ, zegt hij. けDe 
laatste tien dagen voor 1 mei moeten we alles verwerken. Andere jaren werken we met vijftig tot zestig man, 

vaak seizoenarbeiders uit Polen en Bulgarije, maar door de coronacrisis zijn we dit jaar maar met twintig. We 

┗oereﾐ ヴヵ proIeﾐt uit ﾐaar Walloﾐië eﾐ ヴヵ proIeﾐt ﾐaar Fraﾐkrijk. )oげﾐ ヵ proIeﾐt ┗erdeleﾐ ┘e iﾐ Vlaaﾐdereﾐ, 
ﾏaar de ┗raag ﾐeeﾏt geleidelijk toe.げ 
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Voor elke vrouw 

 

Iﾐ zuidelijker regioげs is de traditie het sterkst. けDaar koﾏt ze ook ┗aﾐdaaﾐげ, zegt Elieﾐ Doesselaere, ad┗iseur 
iﾏﾏaterieel erfgoed Hij Faro. け)e staﾏt uit de zestieﾐde eeu┘ eﾐ ┘ordt toegesIhre┗eﾐ aaﾐ de Fraﾐse koﾐiﾐg 
Charles IX. Die kreeg bij een bezoek in de Drôme een boeketje van een lokale notabele. Hij was er zo van in de 

┘olkeﾐ dat hij er ┗aﾐaf daﾐ jaarlijks iedere ┗rou┘ aaﾐ het hof ﾏee ┗erHlijdde.げ 
 

 

 

Maar de traditie heeft eeﾐ ruiﾏer Hereik. けBij de Kelteﾐ ┘as het ﾏeiklokje eeﾐ syﾏHool ┗oor de herople┗iﾐg ┗aﾐ 
de ﾐatuurげ, zegt Doesselaere. けHet Ihristeﾐdoﾏ assoIieerde het met Maria. Toen ze de dood van Jezus 

beweende, vielen haar tranen op de grond. Op die plaatsen ontsproten witte bloemen. Daarom spreekt men in 

het Duits ┗aﾐ Marieﾐtropfeﾐ.げ 
 

Allemaal goed en wel dat dit bloempje wegens zijn teerheid geassocieerd wordt met zuiverheid, prilheid en 

oprechtheid. En dat het wegens zijn klokvaste timing begin mei in verband wordt gebracht met een nieuw begin. 

Maar waar komt het idee dan vandaan om het bloempje te schenken? Die traditie komt dan weer van bij de 

Germanen. Die eerden er Ostara mee, de godin van de aanstaande lente en het opkomende licht. Om haar 

respect te betonen, gooiden ze meiklokjes in grote vreugdevuren. 

 

Vergiftigd geschenk 

 

Dan hadden de wetenschappers wel grootser plannen met dit frêle plantje van nog geen twintig centimeter 

hoog. Rembert  Dodoens schreef er in de zestiende eeuw nog tal van geneeskrachtige werkingen aan toe. Een 

aftreksel van het plantensap kon helpen tegen hartkloppingen, beroerdheid, vallende ziekte of draaierigheid. 

Zelfs jicht en een slecht zicht kon men er mee bestrijden. 

 

                    
Meiklokjes op Dag van de Arbeid. (amsab-isg)             Copernicus liet zich ermee afbeelden (belga) 

 

 

Met eeﾐ sIheut Hraﾐde┘ijﾐ erHij geHruikteﾐ studeﾐteﾐ het oﾏ けhuﾐ ┗erstaﾐd te ┗erkloekeﾐ en hun memorie 

sterker te ﾏakeﾐげ. “tudeﾐteﾐ driﾐkeﾐ ﾐu eeﾐﾏaal altijd alles.  
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Van een andere vooraanstaande wetenschapper, Nicolaas Copernicus, is een houtgravure bekend waarop hij is 

afgebeeld met een meiklokje in zijn linkerhand.  

Hij was lang niet de enige die zich in die periode zo liet afbeelden. 

 

In de zeventiende eeuw was er hier en daar nog een arts die geloofde dat het meiklokje van dienst kon zijn om 

hart en hersenen te versterken. Nadien verloor het bloempje zijn geloofwaardigheid in de medische sector. De 

vraag is trouwens of al die studenten van weleer geen dreunende hoofdpijn kregen van hun bloemensapje. Nu 

gaan we er immers van uit dat alle delen van dit lieflijke plantje giftig zijn. Zelfs met het water in de vaas is het 

uitkijkeﾐ. け“Ihooﾐheid is ﾐiet pluisげ, sIhreef Arﾏaﾐdo al. Als ┘e dus eeﾐ hart┗er┘arﾏeﾐd geHaar stelleﾐ eﾐ 
iemand een tuiltje meiklokjes geven, hou dan in het achterhoofd dat het eigenlijk een vergiftigd geschenk is. 

 

Er hangt wel meer misverstand rond dit onschuldige plantje met zijn zuivere witte belletjes. Die andere 

benaming waaronder we het kennen, het Lelietje-van-dalen, is misschien nog te aanvaarden als artiestennaam. 

Maar eigenlijk klopt hij niet. Daarom is de wetenschappelijke naam Lilium convallium ondertussen zedig 

aangepast tot Convallaria majalis. Het plantje wijkt met zijn bloemkroon, zijn rode bessen die na de klokjes 

komen en zijn kruipende wortelstok namelijk iets te sterk af van de lelieachtigen om die naam te kunnen 

claimen. 

 

Onderkruiper 

 

Er moet ons nog iets van het hart. Met die wortelstok woekert het plantje ondergronds om zich heen. Het 

meiklokje is je reinste onderkruiper. Maar met zijn bedwelmend zoete geur is het meiklokje uitermate 

Hegeerlijk. Iﾐ Fraﾐkrijk, ┘aar het plaﾐtje ook けﾏuguetげ heet, ┘as de geur lang geliefd bij stijlvolle mannen die 

┗eel aaﾐdaIht aaﾐ huﾐ uiterlijk Hesteeddeﾐ. Deze daﾐdyげs stoﾐdeﾐ Hekeﾐd oﾐder de ﾐaaﾏ けﾏuguetsげ. 
 

Nog steeds is de geur populair in de parfumindustrie. Nochtans leren we van plantkundigen dat de bloemen hun 

geur direct aan de lucht afgeven en dat de geurstoffen niet oplossen in olie. Zo kan er dus ook geen parfum 

gedistilleerd worden. Lieve help, wat dan met de Pleasures van Estée Lauder en de Anaïs Anaïs van Cacharel? 

We leren dat de meiklokjesgeur in zeep, geurzakjes, luchtverfrissers en parfum synthetisch geproduceerd wordt. 

Een modehuis als Dior liet zich voor bekende parfums en jurken vergaand inspireren door de muguets. Kirsten 

Duﾐst ┗ersIheeﾐ iﾐ ヲヰヱヶ op de rode loper ┗aﾐ Caﾐﾐes iﾐ zoげﾐ jurk. 
 

Rode vanen 

 

Het Festival van Cannes, het meiklokje en het Feest van de -Arbeid steken zowat in dezelfde periode de kop op. 

De jaarlijkse 1-meiviering, om de strijd voor de achturige dag te versterken, bestaat al sinds 1889. Hoe het 

meiklokje zijn plaats heeft verworven tussen de rode vanen, konden ze zelfs bij het studiecentrum Amsab niet 

achterhalen. Feit is dat het zijn plek heeft gevonden op ettelijke affiches. Op een solidariteitsgebeuren is een 

warme vriendschapsverklaring natuurlijk goed op zijn plaats. 

 

Hetgeen ons terugbrengt naar de kern van de traditie: een uiting van genegenheid. Zelfs nu het niet evident is 

oﾏ ze aaﾐ ﾏekaar te ge┗eﾐ. けVorige ┘eek heH ik t┘aalf potjes ﾏeiklokjes klaargeﾏaakt ┗oor ﾏijﾐ ┗rieﾐdiﾐﾐeﾐげ, 
zegt Katleen Vervaet van de sierteeltfederatie AVB“. け“aﾏeﾐ ﾏet eeﾐ foto ┗aﾐ eeﾐ leuk ﾏoﾏeﾐt eﾐ eeﾐ 
gekalligrafeerde tekst. Ik heb erop geschreven dat we elkaar hopelijk niet te lang moeten missen. Die potjes heb 

ik Hij elk ┗aﾐ heﾐ op de stoep gezet.げ 
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Prentbriefkaart in zwart-wit-rood voorstellend                                       

een stoere arbeider met rode vlag die vrouw en kind 

beschermt tegen een monster.  (foto: AMSAG-ISG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Internationale Campagne ter promotie van de achturige werkdag (foto: Historiek.net)
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