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De meeste Belgische soldaten waren tot medio 1919 onder de wa-
pens, vaak in bezet Duitsland of langs de Belgisch-Nederlandse 
grens. Die bleef nog lange tijd gesloten omwille van de verziekte 
relatie tussen beide landen. België was van mening dat Nederland 
zich schaamteloos had verrijkt ten koste van de oorlogvoerende 
landen. In 1919 vroeg de Belgische regering op de vredesconferen-
tie in Versailles de herziening van zijn grenzen met het oog op een 
betere verdediging van het grondgebied. Er werden grenswijzigin-
gen aangevraagd voor Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. 

Epiloog

Voor een grenscorrectie nabij Baarle-Hertog werd geen militaire strategie naar voor 
geschoven. België voelde zich sinds 1906 onrechtmatig bejegend door de Nederlandse 
douanebepalingen, in het bijzonder door de schending van artikel 14 van het Traktaat van 
Maastricht dat het vrije vervoer naar de Belgische enclaves garandeert. België stelde 
voor om de kronkelende grens ten noorden van de Antwerpse Kempen recht te trekken 
en eiste zeven Nederlandse gemeenten voor zich op: Baarle-Nassau, Zundert, Wernhout, 
Achtmaal, Huijbergen, Hoogerheide en Ossendrecht. Het voorstel werd door de Verenig-
de Staten en Groot-Brittannië verworpen.
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Baarle-Hertog (B) is een versnipperde gemeente. Er zijn 22 
enclaves: volledig door Nederland omringde grondgebieden. 
Daarnaast zijn er vier delen die in België liggen, grenzend aan 
Nederland. Hiervan is Zondereigen het grootste gebiedsdeel. 
Baarle-Nassau (NL) is de grote Siamese tweelingbroer. Deze ge-
meente bestaat uit het gebied rondom de Belgische enclaves, 
één gewone enclave in Zondereigen en zeven Nederlandse encla-
ves in een Belgische enclave.

In sommige straten staan Belgische en Nederlandse woningen 
kriskras door elkaar. Ze zijn slechts herkenbaar aan de nationale 
driekleur van de huisnummerbordjes. Waar de grens het gebouw 
doorkruist, bepaalt de plaats van de voordeur of het gebouw Bel-
gisch of Nederlands is.

Tijdens WO I werd België door het Duitse leger bezet, Nederland 
was neutraal. De Belgisch-Nederlandse grens was de scheidslijn 
tussen oorlog en vrede. Baarle-Nassau was in staat van beleg, 
Zondereigen was door het Duitse leger bezet en de Belgische 
enclaves bleven vrij. Het voorheen zo rustige Baarle-Hertog werd 
tijdens de eerste oorlogsmaanden overspoeld door duizenden 
Belgische vluchtelingen en een duizendtal Nederlandse militai-
ren. Deze soldaten waren in het Nederlandse Baarle-Nassau in-
gekwartierd, maar omwille van de verstrengeling tussen de twee 
Baarlese gemeenten begaven zij zich overdag ook op Belgisch 
grondgebied.

Onderweg staan een reconstructie en vier infoborden met twee in-
gesproken verhalen, ter plaatse te beluisteren na het scannen van 
een QR-code of vooraf te downloaden via www.dodendraad.org. 

Situering • Wandel richting centrum.
• U komt bij knooppunt 86. Volg knooppunt 87.

Kerkstraat
Bij het vertrek van de rode huzaren op donderdagmorgen 14 januari 1915 

brandde de schuur van de familie Voeten tot aan de grond af. Enige paarden van de 
huzaren die daar ingekwartierd waren, konden gered worden. Doch alle cartouches 
en dynamiet ontploften. De schuur was eigendom van de burgemeester van Baarle-
Hertog. De verzekering dekte de schade.

Kerkstraat
In de tweede helft van september 

1914 kwam de uittocht van Belgische vluch-
telingen goed op gang: ‘Dagelijks zag men 
gansche troepen vluchtelingen hier aankomen, 
allen zagen er zeer gehavend, vermoeid en el-
lendig uit. Zij waren met den grootsten schrik 
bevangen.’ De zusters Franciscanessen uit He-
rentals weken uit naar het klooster in Baarle-
Hertog, dat wekenlang hun toevluchtsoord was.

Kerkstraat
Oorlogsmonument, voormalig gemeentehuis en infobord nr. 2.

Oorlogsmonument. Maria Verhoeven (‘Miet Pauw’) is in Baarle vooral gekend van 
haar verzetswerk voor een pilotenvluchtlijn in WO II. Op 10 september 1944 werd zij 
samen met twee Nederlandse marechaussees door de Duitsers gefusilleerd op de 
schietbaan van het Mastbos in Breda. Ook tijdens WO I was Miet in het verzet actief. 
Vanuit haar geboorteplaats Hoogstraten bracht zij rekruten, brieven en spionagebe-
richten naar Nederland. Miet was amper zestien jaar oud toen ze hiermee startte. 
Begin 1918 liep het mis. Maar liefst zes leden van het gezin werden gearresteerd. 
Haar stiefvader, moeder, twee broers (Rik en Jozef) en een zus (Net) werden veroor-
deeld wegens hulp bij grensoverschrijding. Miet zelf zat maandenlang in Antwerpen 
in voorarrest. De Duitsers verdachten haar van brievensmokkel en spionage. Bij huis-
zoekingen vond men onder de plankenvloer van haar bed rubberen handschoenen van 
het type dat Britse spionagediensten aan grensgidsen ter beschikking stelden. Uit-
eindelijk verhinderde de wapenstilstand haar terdoodveroordeling. Na WO I ontving 
Miet de eremedaille voor politiek gevangene. Zij trouwde en verhuisde naar Baarle-
Hertog. Als dank voor haar bijzondere inzet kreeg ze hoogst uitzonderlijk al in 1937 

• Startplaats: Infobord 1
Deze staat schuin tegenover het 
Belgische gemeentehuis: Parallel-
weg 1, Baarle-Hertog (B). 
Parkeergelegenheid in de nabije 

omgeving. Op dit bord verneemt u meer over de 
Baarlese enclaves tijdens WO I.

Routebeschrijving

1
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over zijn komst. Toen hij de huidige Desiré Geeraertsstraat overstak, bevond de man 
zich op Nederlands grondgebied. Daar werd hij gearresteerd voor het bezit van ver-
boden apparatuur. Om de veiligheid in de enclaves te waarborgen, werd vanaf 30 
augustus 1916 een driekoppig rijkswachterskorps vanuit Veurne naar Baarle-Hertog 
gestuurd, met kantoor in het gemeentehuis. Grensgidsen en spionnen werden er on-
dervraagd.

Infobord
Dit bord geeft uitleg bij het vroegere postkantoor van Baarle-Hertog.

Kerkstraat
Het vroegere postkantoor van Baarle-

Hertog was het landelijke centrum van de brieven-
smokkel. In dit huis woonden twee vluchtelingen: 
postontvanger Loos uit Turnhout en postbode 
Eyckens uit Herentals. Laatstgenoemde was tus-
senpersoon voor de brievensmokkel, waarbij de 
Belgische Posterijen rechtstreeks betrokken wa-
ren. In de loop van 1918 werd het postkantoor verbouwd. Er kwam een toegangsdeur 
aan het Kerkplein.

In het Belgische postkantoor was een telegraafbureel gevestigd. Er werd gebruik 
gemaakt van de telegraafverbinding tussen Amsterdam en Brussel, die via Tilburg en 
Turnhout liep. Die was door de oorlog buiten dienst gesteld zodat Baarle-Hertog op 
die lijn kon aangesloten worden. Nederland vertraagde in heel het land de verzending 
van telegraafberichten met zes uur. Op deze manier werd getracht om de telegraaflij-
nen minder interessant te maken voor het versturen van spionageberichten.

Kerkplein
Appartementsgebouw tegenover de kerk. Vroegere bakkerij van Petrus 

Jansen. Deze kreeg vanaf maart 1915 de toestemming om tweemaal per week 325 
witte broden te leveren aan de inwoners van het Belgische gehucht Zondereigen. Eer-
ste schepen Toontje Gillis, die in Zondereigen woonde, zorgde ervoor dat die broden 
alleen aan de eigen bevolking ten goede kwamen. Bij de grens sneden Duitse solda-
ten de broden doormidden om te zien of er geen verboden berichten in zaten. In de 
enclaves van Baarle-Hertog werd vanaf 22 maart 1917 het Nederlandse broodkaart-
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stemrecht. Op dat moment mochten in België alleen mannen hun stem uitbrengen. 

Voormalig gemeentehuis van Baarle-Hertog (B), nu 
Heemhuis van Heemkundekring Amalia van Solms. Van-
op het bordes werd op 2 augustus 1914 de mobilisatie 
van Belgische jongeren door aanplakking, afkondiging 
en aflezing aan de bevolking kenbaar gemaakt. Twee 
dagen later berichtte de burgemeester vanop dezelfde 
plaats dat België met Duitsland in staat van oorlog ver-
keerde. In mei 1916 vond hier een plechtige herdenking 
plaats voor de enige gesneuvelde soldaat van Baarle-
Hertog: Emiel Van Dyck, schoolhoofd in Zondereigen 
(zie foto). Op 12 augustus 1919 werden op deze plaats 
alle soldaten van Baarle-Hertog gehuldigd.

Baarle-Hertog was omwille van haar ligging in Nederland de enige vrij gebleven ge-
meente in het noorden van België. Administratief en gerechtelijk behoorde Baarle-
Hertog tot het enige Belgische arrondissement dat niet bezet was, namelijk Veurne 
in West-Vlaanderen. Op 22 februari 1918 kreeg de gemeente een eigen vredege-
recht, met dhr. Gielen als vrederechter. Burgemeester van Gilse werd als openbare 
aanklager aangesteld. In totaal waren er slechts een zestal zittingen, alle in de raad-
zaal. Het vredegerecht Baarle-Hertog werd opgeheven op 16 november 1918.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren in de Belgische 
enclaves contacten mogelijk die aan elke Duitse con-
trole ontsnapten. De Belgische driekleur wapperde fier 
en statig aan het gemeentehuis. Belgische ministers en 
volksvertegenwoordigers werden hier ontvangen. Op 15 
november 1916 vond er een congres plaats over de ver-
plichte deportatie van Belgische arbeiders naar Duits-
land. Besloten werd om Koningin Wilhelmina te verzoe-
ken om bij de Duitse regering tussenbeide te komen.

Eind 1915 was een Duitse spion bij het militaire zendsta-
tion in Baarle-Hertog opgepakt. Hij was in het bezit van 
een verrekijker en een camera. De man werd opgesloten 
in het cachot van het gemeentehuis, maar bij gebrek aan een behoorlijke gevange-
nis werd de verdachte het land uitgezet. Nederlandse marechaussees werden getipt 
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Op 26 november 1916 werd in zaal St.-Remi opnieuw een vrije gemengde lagere 
school voor vluchtelingen ingericht. Tachtig kinderen volgden er les. Op 1 maart 1919 
werd de school opgeheven.

Molenstraat
In de horecazaak op de hoek met de Molenstraat was 

Jacques Gevers (zie foto) uit Antwerpen actief. Hij verkocht er dui-
zenden voorgedrukte kaarten met Belgische postzegels, afgestem-
peld in Baarle-Hertog. Postzegels van Vrij België werden massaal 
aangekocht in een opwelling van patriottisme en protest tegen de 
Duitse bezetting. Ze waren ook fel gegeerd bij Nederlandse verzamelaars. In de Mo-
lenstraat hadden de meeste door het Belgische leger erkende brievensmokkelorga-
nisaties hun hoofdkantoor. 

• U bent bij knooppunt 87. Volg knooppunt 54 en blijf links van de weg.

Singel
Tijdens WO I was hier het kantoor van Tieu Sijster-

mans, wachtmeester van de Koninklijke Nederlandse Mare-
chaussee (zie foto). Hij bekleedde een zeer verantwoordelijke 
post en kreeg hiervoor speciale bevoegdheden. Zijn vrienden 
noemden hem ‘Opper-Sijs’, in Baarle-Hertog was hij gekend 
als ‘den dictator van Baarle-Nassau’. Nergens werden Belgen 
en Nederlanders meer geconfronteerd met de verzuurde rela-
tie tussen hun landen dan in het Baarlese enclavegebied. Niet 
dat Baarlenaren plots onderling ruzie gingen maken. Wel waren er problemen met 
de manier waarop de wetten door marechaussees, militairen en douaniers werden 
toegepast. Zij behandelden de Belgen als een volk waarmee ze op voet van oorlog 
stonden. Zo liet Sijstermans systematisch alle medewerkers van het Belgische mili-
taire zendstation onderzoeken telkens wanneer zij in Baarle-Nassau op en af de trein 
stapten. Zij moesten zich volledig uitkleden. 
Toen Sijstermans zélf op Belgisch grondgebied kwam, liet de chef van het Belgische 
militaire zendstation hem op zijn beurt tegenhouden en aftasten. Sijstermans besefte 
toen ‘aan den lijve’ dat zijn commandopost door Belgisch grondgebied omgeven was. 
Vanaf dat moment kwam er een ongemakkelijke wapenstilstand tussen beide partijen.

systeem ingevoerd, met opplakbladen van 50, 100, 200 en 250 gram. De kaarten 
werden in het Belgische gemeentehuis aan de gezinshoofden overhandigd. Zonder 
kaart kon je geen brood kopen.

Kerkplein
Baarle’s Museum. Eerst feestzaal 

St.-Remi, later opvangcentrum voor Belgische 
vluchtelingen. In de tweede helft van 1914 
werd Nederland overrompeld door vluchtende 
Belgen. De belegering van Antwerpen en de 
plotse komst van Duitse verkenners in Turnhout 
veroorzaakte vanaf 8 oktober een gigantische 
vluchtelingenstroom. In Baarle verbleven toen 
niet minder dan 24.000 vluchtelingen, waarvan 
1.800 permanent. Bemiddelde vluchtelingen vonden tegen betaling onderdak bij par-
ticulieren. Wie geen geld had, werd per spoor naar meer noordelijk gelegen kampen 
doorgestuurd. 

De burgemeester van Baarle-Hertog stelde 
zijn feestzaal ter beschikking. Een paar maan-
den lang werden hier 200 vrouwen en kinderen 
gehuisvest en gevoed. Eind 1914 werd er met 
de hulp van uitgeweken onderwijzers een vrije 
school voor vluchtelingenkinderen geopend. 
Korte tijd later werden de leerkrachten door 
hun gemeentebesturen teruggeroepen, waarna 

de school gesloten werd. De vluchtelingenkinderen werden in een aparte klas in de 
gemeenteschool aanvaard. 

Vervolgens werd de feestzaal in gebruik genomen als extra ruimte voor de post-, te-
legraaf- en belastingdiensten. Het nabijgelegen postkantoor was te klein geworden. 
Het belastingkantoor werd beheerd door de uit Turnhout gevluchte rijksontvanger 
Vander Perre. Massa’s uitgeweken Belgen kwamen hier hun belasting betalen. Ze 
voldeden daarmee aan hun verplichtingen zonder dat de Duitse bezetter aan hun 
centen geraakte. Belastingbetalers hadden namelijk het recht om in elk Belgisch 
kantoor hun geld te storten. De ontvanger bezorgde de geïnde gelden aan de Belgi-
sche regering in Le Havre.
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• U bent bij knooppunt 54. Blijf op het trottoir en volg knooppunt 65.

Reconstructie
Op de hoek bij het kruispunt 
Leliestraat/Boschovenseweg 
bevindt zich een reconstructie 

van de veertig meter lange centrale antenne-
mast van het draadloze militaire zend- en ont-
vangststation MN7. Vanaf maart 1915 werd 
de installatie door het Belgische leger opge-
bouwd. Tientallen mensen slaagden erin om 
de plannen meer dan een half jaar geheim te 
houden! Voor de aarding werd met de spade 
een put uitgegraven van drie en een halve 
meter diep en met een omtrek van 27 meter. 
De aarding bestond uit zinken platen. Die 
maakten een hels lawaai bij het vervoer, wat Nederlandse douaniers niet stoorde. 
Zij namen net hun middagpauze. Een grote partij steenkool werd per trein aan-
gevoerd. De kolen werden niet naar de geadresseerde op het vervoersdocument 
gebracht, maar naar het zendstation. Omdat de kar niet goed afsloot, was op de 
weg een breed spoor van steenkoolgruis zichtbaar. Het viel niemand op. Veertig 
scheepsmasten van achttien meter lang kwamen vanuit Zaandam naar het trein-
station van Baarle-Nassau. Een lokale ambachtsman vervoerde de palen per twee 
of drie met een handkar (!) naar het zendstation. Niemand stelde zich vragen. 

Na de oprichting van de antennemast werd de zendinstallatie constant bewaakt 
om Duitse sabotagepogingen te voorkomen. In het begin gebeurde de bewaking 
door bloedhonden. ’s Nachts werd de omgeving met zoeklichten bespied. Regionale 
kranten spraken als volgt over ‘de lichtstad Baarle-Hertog’: ‘Terwijl de mensen van 
Baarle-Nassau elke avond in een Egyptische duisternis zitten, is het of er op dat 
Belgische terrein een Roemeense petroleumbron ontdekt is.’

• U bent bij knooppunt 65. Volg knooppunt 63.

U kruist fietspad ‘het Bels Lijntje’, de voormalige spoorwegverbinding tussen Turn-
hout (B) en Tilburg (NL). Vanaf de Duitse bezetting van Weelde-Station in okto-
ber 1914 kwam er een voorlopig einde aan het internationale treinverkeer. Het 
personenvervoer tussen Turnhout en Tilburg lag heel de oorlog stil, het interna-

• Blijf links van de weg.

Singel
Aan de overkant staat het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Het oude 

gemeentehuis brandde af bij de bevrijding in 1944. Tijdens WO I konden inwoners 
van Baarle-Nassau er terecht voor een schadeloosstelling van rijkswege voor de in-
kwartiering van Nederlandse militairen. Er werden vaste tarieven gehanteerd. Voor 
de inkwartiering van een soldaat of onderofficier zonder voeding was dat twintig 
cent, voor een officier een gulden en een hoofdofficier anderhalve gulden. Mét voe-
ding werd zestig cent extra betaald, voor een officier een gulden én een kwartje 
extra. Voor het stallen van een paard werd tien cent gegeven. Legendarisch zijn de 
verhalen van mensen die ‘recht hadden’ op een officier en ‘slechts’ soldaten kregen. 
De gemeente was ook het eerste aanspreekpunt bij vernielingen door militairen.

• Steek ter hoogte van de bocht de weg over en volg de wandelpijlen. 

Nieuwstraat
St.-Josephpatronaat van de parochie Baarle-Nassau. Tijdens WO I was 

hier een noodziekenhuis waar vijftien zusters van de Maltezerorde zich hebben in-
gezet voor patiënten met de Spaanse Griep. Op 28 juli 1918 was er te weinig ver-
zorgruimte en werd een klaslokaal van de openbare school als extra ziekenzaal in ge-
bruik genomen. Vanaf de laatste week van oktober tot eind november 1918 stierven 
eenentwintig inwoners van Baarle-Nassau, in 1917 in diezelfde periode slechts drie. 
De Spaanse Griep kostte over heel de wereld minstens twintig miljoen mensen het 
leven. Medio 1919 verdween de ziekte even plots als ze een jaar eerder was opgedo-
ken. Zij staat in de top-drie van dodelijkste epidemieën, tezamen met de pestepide-
mie uit de zesde eeuw en de Zwarte Dood uit de veertiende eeuw. 

Nieuwstraat
Tegenover de Stationsstraat zie je het vroe-

gere stationsgebouw. Ook de toenmalige loswal van de 
Nederlandse Spoorwegen kreeg een herbestemming. 
Daar werd een grote parkeerplaats aangelegd. Bij het 
begin van de Eerste Wereldoorlog eiste het Nederland-
se leger alle treinen voor zich op met het oog op de 
mobilisatie. In 1915 konden nauwgezette controles van 
Nederlandse soldaten en commiezen (douaniers) niet voorkomen dat via dit station 
een complete zendinstallatie voor het Belgische leger werd binnengesmokkeld. 
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ren. Op 20 november 1915, een maand na de ingebruikname van MN7, kreeg hij het 
gezelschap van een Duitse sergeant in burger die het zendstation kwam bespieden. 
Deze kon ongehinderd naar Weelde-Station terugkeren. Twee maanden later, op 16 
januari 1916, werd de Belg Willem Nijs op dezelfde plaats gearresteerd op verden-
king van het smokkelen van steenkool voor de Belgische militaire apparatuur. De Ne-
derlandse schildwacht beweerde dat Nijs zich in Nederland bevond en legde beslag 
op de steenkolen. Nijs hield vol dat hij zich in België bevond, ging op zijn kruiwagen 
zitten en weigerde deze te verplaatsen. Ambtenaren van beide gemeenten brachten 
kadastrale kaarten ter plaatse. De kaarten werden geraadpleegd, meetlinten uitge-
rold. Uiteindelijk werd vastgesteld dat Nijs zich wel degelijk op Belgisch grondgebied 
bevond,… op veertig centimeter van de grens!

• U bent bij knooppunt 64. Volg knooppunt 79.

Burgemeester van Gilsestraat
Voormalige woning van Henri van Gilse 

(1862-1932), burgemeester van Baarle-Hertog (zie 
foto). Tijdens WO I was hier het hoofdkwartier van het 
verzet. Pastoor Leon Baes uit het Nederlandse gehucht 
Castelre, een door de Duitsers gezochte spion, over-
legde ten huize van burgemeester van Gilse met tus-
senpersonen van het verzet in Groot-Brittannië. Het 
huis van de burgemeester was de verblijfplaats van de 
chef van MN7. 

Infobord
Op dit infobord vindt u meer gegevens over dit zendstation. Zowel de 
zendpost als het meetstation waren door een bovengrondse telegraaf-
lijn die volledig over Belgisch grondgebied liep met het huis van de 

burgemeester en het post- en telegraafkantoor van Baarle-Hertog verbonden. Deze 
lijn diende als een extra beveiliging om in geval van nood een bericht naar de Belgi-
sche ambassade in Den Haag te kunnen sturen. In januari 1916 poogden Nederlandse 
soldaten ’s nachts tot tweemaal toe om hier berichten af te tappen. 

Nederlandse en Duitse autoriteiten hielden voortdurend toezicht op de zendactivitei-
ten in Baarle. Het frustreerde hen dat zij maar weinig berichten konden onderschep-
pen. Daarom meenden deskundigen dat MN7 over erg geavanceerde en gespeciali-
seerde apparatuur beschikte. De waarheid was veel eenvoudiger: meestal volstond 

tionale goederenverkeer werd op 1 oktober 
1915 hersteld. Maar met het vertrek van het 
Duitse personeel op 1 januari 1917, kwam er 
opnieuw een einde aan het grensoverschrij-
dende spoorwegverkeer. Twee weken later 
werd de spoorlijn van Weelde-Station naar 
Turnhout door Duitse militairen opgebroken 
ter versterking van de rijksgrens. Op 12 no-
vember 1918 stond de Nederlandse regering 
de terugtocht toe aan 70.000 Duitse soldaten 
die uit België kwamen. In Baarle-Nassau sta-
ken 190 Duitse militairen en verpleegsters de 
grens over. Zij keerden per trein via Eindho-

ven en Kaldenkirchen naar huis terug. België was woedend, ook al omdat de Duit-
sers met oorlogsbuit beladen waren. Bovendien had Nederland twee dagen eerder 
al asiel verleend aan de gewezen Duitse keizer Wilhelm II.

Hoogbraak
Waar de grens op het wegdek gemarkeerd is, stond drie jaar lang een 

Nederlandse schildwacht ter uitvoering van de blokkade tegen de zendpost. Dag en 
nacht! 

• U bent bij knooppunt 63. Volg knooppunt 64.

Chaamseweg
Hier stonden de barakken van MN7, 

waarin gezinnen van de radio-operateurs 
woonden. De houten gebouwen werden opge-
richt onder het mom van een ‘vluchtelingen-
kamp voor Belgen die in Nederland niet langer 
welkom waren’. De gezinnen van de zendope-
ratoren fungeerden meer dan drie jaar lang als 
een menselijk schild voor de zendinstallatie.

Chaamseweg
Op het wegdek is de grens gemarkeerd. Ook hier hield een Nederlandse 

soldaat drie jaar lang de wacht om de bevoorrading van de zendpost te verhinde- 

3
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met de blokkade van MN7 als doel. Achter die houten legerbarak was een toegangs-
poort. Inwoners van beide Baarles passeerden hier op vertoon van hun identiteits-
kaart. Nederlandse grenstroepen voerden uiterst strenge controles uit. Benzine van 
in- en uitrijdende auto’s werd gemeten om te verhinderen dat brandstof voor de zend-
installatie werd gesmokkeld. Boter, mosterd en chocolade waren verboden omdat de 
olie en de zilverpapierverpakking van waarde konden zijn voor de radiotechnici. De 
burgemeester van Baarle-Hertog verdedigde de oprichting van de omheining omdat 
zij een voorwaarde was voor de voedselbevoorrading van de enclaves en omdat zij 
van onschatbare waarde was voor… de verdediging van MN7. Op deze manier wer-
den namelijk alle vreemdelingen uit het centrum van Baarle geweerd, ook Duitse 
saboteurs. Al bij al was die meer dan 7 km lange draadversperring een draconische 
maatregel waarvan de inwoners van Baarle drie jaar lang het slachtoffer waren. 

• U bent bij knooppunt 59. Keer terug naar knooppunt 79.
• U bent bij knooppunt 79. Volg knooppunt 86.

Pastoor de Katerstraat
In de achtertuin is op 20 cm 

diepte de fundering van een mast van MN7 
bewaard gebleven. Deze hoekpillaar hoorde 
bij de goniometer die er kwam op vraag van 
het Franse leger. Het meetstation bevond 
zich achter de Belgische huisnummers 17 
t./m. 33. De goniometer spoorde radiosig-
nalen op en berekende aan de hand van 
meerdere peilingen de koersrichting van 
zeppelins en duikboten. De bouwwerken 
begonnen op 24 september 1915 en wer-
den voltooid op 6 november 1915. Zes da-
gen later was de apparatuur afgestemd en 
operationeel. 

Pastoor de Katerstraat
Vroegere klaslokalen van de Broeders der Christelijke Scholen. Hier wa-

ren honderden Nederlandse soldaten ingekwartierd. Veel gemobiliseerde jongens 
kwamen uit Amsterdam. De katholieke bevolking van Baarle keek met argusogen 
naar ‘al die protestanten, joden en zelfs socialisten’. 

de tragere telegraafverbinding voor het verzenden van afgeluisterde berichten. De 
ontvangst- en meetinstallatie werkten continu, de zender alleen wanneer het abso-
luut noodzakelijk was. Zo kon MN7 zijn kostbare brandstofvoorraad sparen.

• U bent bij knooppunt 79. Steek de weg over en volg knooppunt 59.

Loveren 2 en 19
Voormalige herberg De Swaen. Huis met een dubbele nationaliteit: links 
is Belgisch, rechts Nederlands. De grens loopt door de voordeur. Dit huis 
staat deels in de kleinste Belgische enclave (H7, de Loversche Akkers: 

2.469 m²). Vanaf 1915 verbleef hier Prosper De Groote, een telegrafist van het zend-
station MN7. Nederland diende een klacht tegen hem in omdat hij in Nederland 
werkte in opdracht van het Belgische leger. Zijn schrijftafel stond namelijk op Ne-
derlands grondgebied, wat in strijd was met de Nederlandse neutraliteit. Daarop 
werden bed en bureau van plaats verwisseld, waardoor De Groote in België werkte 
en in Nederland sliep. Probleem opgelost! 

Infobord (tegenover knooppunt 59)
Ondanks het permanente gevaar om bij de oorlog betrokken te gera-
ken, behield Nederland zijn neutraliteit. Wereldwijd slaagden slechts 
twaalf landen daarin: Argentinië, Chili, Denemarken, Ethiopië, Mexico, 

Nederland, Noorwegen, Spanje, Vaticaanstad, Venezuela, Zweden en Zwitserland. 
In 1918 waren meer dan anderhalf miljard mensen met elkaar in oorlog, meer dan 
80% van de toenmalige wereldbevolking.

Naast het plein van Loveren stond een houten barak van het Nederlandse leger. 
De huisvesting van Nederlandse militairen was voordelig voor het dorp. Met de in-
kwartiering kwam veel geld naar 
Baarle. De welvaart nam er toe, 
ook dankzij de hoge landbouwprij-
zen. Die waren een zegen voor het 
platteland.

Rondom het centrum van Baarle 
stond een drie meter hoge kippen-
gaas- en prikkeldraadversperring. 
Die werd begin februari 1916 door 
het Nederlandse leger opgericht 
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