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Langs de grens van het militaire oefenterrein Regte Heide

1 Inleiding

Dit is een meer uitvoerige versie van een vademecum dat werd samengesteld voor
de heemwandeling van de Goirlese Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen die
gehouden werd op zaterdag 6 juni 2015. Deze beschrijving bevat meer details en
meer plaatjes en kaartjes. Bovendien is er een stuk curieuze literatuurgeschiedenis
toegevoegd waarin huzaren en de Regte Hei een prominente rol vervullen. Dit alles
is bedoeld om u anders naar de hei te laten kijken en om u op een andere manier
kennis te laten maken met dit gebied.

De wandeling voert langs de grenzen van het militaire oefenterrein dat
tussen 1910 en 1990 een aanzienlijk deel van de Regte Heide besloeg. Er zijn nog
verschillende getuigen in het landschap aanwezig die herinneren aan de bestem-
ming die het decennia lang gehad heeft. Naast de sporen van het oefenterrein zijn
er ook nog andere militaire sporen op de hei achtergebleven. Al deze getuigen
zijn klein en stil. Je moet er naar op zoek. Dat hebben we gedaan, Jan van Eijck
en ondergetekende (ook met de gebroeders Van Boxtel, Gerrit van Heeswijk).
De getuigen die nog aanwezig zijn vertellen een stuk cultuurgeschiedenis van het
landschap, een geschiedenis die we graag met andere heemleden delen. Op de foto
op de titelbladzijde zijn alle bijzonderheden ingetekend. In onderstaande beschrij-
vingen (paragraaf 3 tot en met 9) wordt steeds naar de desbetreffende markering
verwezen.

Dankzij het feit dat dit gebied eigendom van de gemeente Tilburg was, is het als
natuurgebied bewaard gebleven. Goirle heeft in de loop der jaren andere plannen
met het gebied gehad (ontginning, stortplaats voor randstedelijk afval). Tilburg
weigerde het echter terug te verkopen—gelukkig maar.1 Het gebruik van de hei
heeft er ook voor gezorgd dat ze open bleef en niet langzaamaan is dicht gegroeid.

Toen het terrein begin twintigste eeuw werd verkocht was het voornamelijk
een open vlakte met hei, wat struiken en hier en daar wat bomen. Aanvankelijk
wilden de militairen het terrein helemaal vrij van bomen opgeleverd krijgen. Net
voor de verkoop en verhuur laat het Ministerie weten “dat het in het belang
der oefeningen gewenscht kan zyn, de daarop staande boomen en zoogenaamde

1. In de oorlog doet Goirle bijvoorbeeld pogingen om het terrein terug te kopen. Tilburg
weigert gedecideerd en stuurt daarom op 3 juli 1942 een brief aan B&W van Goirle. Een van
de argumenten die de Tilburgse burgemeester noemt luidt als volgt: “Verder komt naar mijne
mening ‘de Rechte Heide’ in aanmerking om te worden beschouwd als een natuurreservaat,
in verband waarmede zich de vraag voordoet of het wel gewenst is in de daartoe behorende
gronden verandering te brengen. Ook bevinden zich op dit terrein prae-historische graven van
zodanige betekenis, dat deze in geen geval kunnen worden prijs gegeven.” (RAT 696 (Archief
gemeentebestuur Goirle 1803–1945),, inv. no. 343, brief gemeente Tilburg d.d. 3 juli 1942).
Misschien een gelegenheidsargument, maar ze hadden wel gelijk. Daar had Goirle niet van
terug.
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vliegers niet te rooien, doch geheel of ten deele daarop te behouden.”2

Volgens de acte van verhuur moet Tilburg het terrein toch vrij van hout-
opslag opleveren. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Op sommige plekken,
m.n. aan de randen van het terrein, heeft (bestaande) begroeiing zich de afgelo-
pen honderd jaar kunnen ontwikkelen. Je treft hier bomen aan van een ouderdom
die je in de omgeving niet gauw tegenkomt. De gemeentebossen zijn in de jaren
’30 aangepland. Daar is niets ouder dan 80 jaar. Op het militaire terrein zijn er
bomen die ouder en grilliger zijn. Op 27 december jl. viel er een behoorlijk pak
natte sneeuw. Het heeft in veel dennen zijn sporen nagelaten. Door het gewicht
zijn er veel toppen, soms zelfs hele bomen afgeknapt.

2 Chronologie

Het terrein op de Regte Heide is tachtig jaar in bezit van de gemeente Tilburg
geweest en heeft al die tijd dienst gedaan als oefenterrein (en doet dat soms nog).
Belangrijke momenten in die periode zijn de volgende:
1909 De gemeente Tilburg koopt van de gemeente Goirle 250 hectare van de

Regte Hei (zie figuur 2)3. Het terrein moet dienen als oefenterrein voor
het regiment huzaren dat in Tilburg gevestigd wordt (Kromhoutkazerne).
De provincie gaf toestemming voor de verkoop, omdat Goirle met de op-
brengst de bouw van een nieuw gemeentehuis kon bekostigen. Voor de
provincie was daarmee “een op den voorgrond tredend gemeentebelang
gediend”.4

1910 Tilburg verhuurt het terrein op de Regte Heide aan het Ministerie van Oor-
log. Een van de voorwaarden waaronder de verhuur wordt overeengekomen
luidt als volgt:

De verhuurster zal op hare kosten vóór den eersten Januari ne-
gentien honderd twaalf de op de boven genoemde perceelen en
perceelsgedeelten voorkomen, dekarresporen doen slechten, die
gronden van houtopslag doen zuiveren en de Zuidelijke grens van
het terrein door van verre duidelijk zichtbare grenspalen doen
afbakenen5

2. ‘RAT 696’, inv. no. 343.
3. RAT 1310 (Archief gemeentebestuur Tilburg, Dienst Publieke Werken 1985–1996),, inv. no.
2166.
4. ‘RAT 696’, inv. no. 343, brief 4 juni 1909. Dat raadhuis kwam er niet; Goirle was ver-
strikt geraakt in “de raadhuiskwestie van 1909” (zie: Jan Hoogendoorn en Norbert de Vries,
Gemeentehuizen, Goirle: Stichting Cultureel Contact, 1988, (Twee eeuwen Goirle 2), p. 24–37).
5. ‘RAT 696’, inv. no. 343 (inclusief typefout bij “voorkomende karresporen”).
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1913 Op 30 april 1913 nemen het eerste en tweede regiment van de 2e eskadron
huzaren hun intrek in de Kromhoutkazerne aan de Bredaseweg.6 Figuren
1 en 10–15 geven een mooie indruk van hun intocht in Tilburg en van hun
verblijf op de Kromhoutkazerne.

Figuur 1: 30 april 1913, De huzaren voor de Heikese kerk

1914 Als gevolg van de algehele mobilisatie wordt het onderdeel overgeplaatst
naar St. Oedenrode.

1915 Het verblijf aldaar wordt op 18 juni 1915 onderbroken voor een kortstondige
terugkeer naar Tilburg i.v.m. de inspectie van de cavalerie door koningin
Wilhelmina. De brigade begeeft zich bij die gelegenheid samen met haar
te paard naar de Regte Hei. Pas na afloop van de oorlog nemen de huzaren
weer hun intrek in de eigen kazerne.

1922 Het onderdeel wordt overgeplaatst naar Breda. In de Kromhoutkazerne
wordt het artillerie paardendepot gevestigd. Dat is een legereenheid die
belast is met het opleiden van paarden die onder zware omstandigheden
het geschut moeten trekken. Het is niet uitgesloten dat dit onderdeel op
de hei heeft geoefend.

1938 Het tweede bataljon Jagers wordt in Tilburg gelegerd.
1939 In gebruikname van de Koning Willem II-kazerne, gebouwd voor het nieuwe

legeronderdeel. De locatie is zo gekozen dat de kazerne in de buurt van de
Regte Heide komt te liggen.

6. Gegevens van 1913 en volgende jaartallen komen uit H. Roozenbeek, Tilburg als militaire
stad, ’s-Gravenhage: Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1993, Brochurereeks
SMG no. 9.
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1947 Vestiging van de Aan- en Afvoertroepen (AAT) in Tilburg. Later met een
rijopleiding in de Kromhoutkazerne.

1990 Verkoop van het militaire oefenterrein aan Stichting Brabant Landschap.
1993 Vertrek van de laatste (AAT-)legeronderdelen uit Tilburg.

3 De grenzen van het militaire oefenterrein Regte
Heide (rode lijnen)

Op onderstaand kaartje is mooi de omtrek van het oefenterrein te zien. Het komt
uit de archiefstukken betreffende de verkoop van het terrein aan Brabants Land-
schap in 1990.7 Als basis diende de kadastrale kaart. De perceelsgrenzen op de hei

Figuur 2

volgden de oude paden (vgl. ook figuren 4 en 16). In de jaren ’50 zijn de paden
op de hei verlegd, maar op deze kaart is nog mooi te zien hoe ze liepen.

7. ‘RAT 1310 (Archief gemeentebestuur Tilburg, Dienst Publieke Werken 1985–1996)’, inv.
no. 2166.

5



Langs de grens van het militaire oefenterrein Regte Heide

Aanvankelijk was in 1908 en 1909 overeengekomen dat de noordoostelijke
hoek tegen de Rielsedijk en de spoorlijn ook tot het militaire terrein zou beho-
ren. Maar Tilburg krijgt van het legerbestuur het verzoek om in plaats daarvan
andere, meer geschikte percelen aan het terrein toe te voegen (zie figuur 16). Til-
burg verzoekt daarop Goirle op 13 mei 1909 om deze andere stukken te mogen
kopen:

Als gevolg van de onderhandelingen, gevoerd over het in gebruik
afstaan van heide onder Goirle, voor oefeningsterrein voor cavale-
rie, ontvangen wy van het legerbestuur de volgende opmerkingen:
‘Het N.O. deel van de Rechte heide, op bijgaand kaartje r o o d ge-
kleurd, heeft als oefeningsterrein weinig waarde en vooral by natte
weersgesteldheid zal een groot deel van het terrein te drassig zyn
voor excercitiën;
in de plaats hiervan komt meer geschikt voor het gedeelte ook aan
de gemeente Goirle behoorende, op de kaart b l a u w gekleurd,
zynde de perceelen 449, 190 en 180.’8

De plannen zijn vervolgens aangepast. De noordoostelijke hoek zou geen
onderdeel uitmaken van het terrein. Een stuk van deze hoek (nl. wat in 1922
“ontginning van Roessel” wordt genoemd, zie figuur 17) is begin 2014 opgehoogd
met grond afkomstig uit het het dal van de Poppelsche Leij. Als gevolg van deze
aanpassing zou de grens in het zuiden een onregelmatig verloop hebben langs de
karresporen die de grenzen van de percelen 449 en 180 markeerden. Ook dat is
later nog aangepast: de grens volgde een rechte lijn van de Nieuwkerksedijk naar
de zuidwestelijke hoek van het terrein. De aanpassing is zo uitgevoerd dat het
totale oppervlak van het terrein (250 ha.) ongewijzigd bleef.

4 Grenspalen (1, 2, 3, 4)

Bij het afsluiten van de verhuurovereenkomst tussen Tilburg en het Ministerie van
Oorlog was bepaald dat de zuidgrens van het terrein duidelijk door grenspalen
moest worden aangegeven. De grens volgde hier immers niet bestaande grenzen
of paden, maar was nieuw (figuur 16):

De verhuurster zal op hare kosten [. . . ] de Zuidelijke grens van het
terrein door van verre duidelijk zichtbare grenspalen doen afbake-

8. Brief aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Goirle d.d. 13 mei 1909 in: ‘RAT 696’,
inv. no. 343. Het kaartje waarvan sprake is is figuur 16.
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Figuur 3: v.l.n.r. CT-paal 1 en de tot sculptuur bewerkte CT-paal 2

nen9

Langs de zuidelijke grens, op de uiterste zuidoosthoek tegen de Nieuwkerksedijk,
staat nu nog een grenspaaltje (no. 4). Op andere plekken langs de zuidelijke
grens zijn (nog) geen paaltjes aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat er wel
meer gestaan hebben, m.n. op plekken waar oude paden de grens kruisten.10

Er zijn echter niet alleen langs de zuidelijke grens palen gezet. Aan de
westkant staan er momenteel nog twee (nummers 1 en 3). Een andere, nummer
2, is ook gevonden. Die stond niet meer op zijn plek, maar werd verderop in de
wei gevonden en is bewerkt tot sculptuur (figuur 3). Er zijn in totaal dus nog vier
grenspaaltjes bewaard gebleven (zie figuren 3, 18 en 19).

Voor het gemak hebben we de paaltjes in dit stuk genummerd. De num-
mers staan niet op de paaltjes zelf. De enige markering op de paaltjes zelf is de
lettercombinatie CT. Deze is aan de buitenkant (t.o.v. het terrein) in het steen
gehouwen. Archiefstukken met betrekking tot het terrein geven geen uitsluitsel
over de betekenis van deze afkorting. Het ligt voor de hand dat het gaat om de
aanduiding Cavalerie Terrein.11

9. ‘RAT 696’, inv. no. 343.
10. Ad van de Ven herinnert zich dat hij er vroeger een heeft zien staan, waarschijnlijk bij de
Vijfeik, waar een, inmiddels verdwenen, pad het oefenterrein verliet
11. Een andere hypothese zegt dat het niet gaat om CT, maar om GT, als afkorting waarmee
de grondeigenaar zijn eigendom markeerde: Gemeente Tilburg. Archiefstukken hebben het over
“oefeningsterrein voor/der cavalerie”, “terrein voor cavalerieoefeningen”. Cavalerieterrein lijkt
daarmee een voor de handliggende benaming om de status van het gebied aan te geven.
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Naar aanleiding van de wandeling haalt Ad van de Ven jeugdherinneringen
op aan de tijd toen als kind op de hei speelde.

“Gisteren, tijdens de wandeling, kwam er inderdaad af en toe iets opborre-
len uit het verleden. Soldaten die op de hei oefenden vonden we met ons
groepje kinderen wel interessant. Vaak kwamen er soldaten in kleine groepjes
te voet die grote afstanden af moesten leggen met kompas en landkaart (KMA
Breda?). Er waren diverse soorten soldaten en oefeningen, maar als kind weet
je daar het fijne niet van.

Twee plekken op de hei werden het meest gebruikt als bivak. Daar
werden dan in het begin van de week tenten gebouwd en kuilen gegraven
en voertuigen gecamoufleerd. Aan het einde van de week werd dat dan weer
afgebroken. Gezien de hoeveelheid voertuigen zal dit wel vanuit de Willem II-
kazerne georganiseerd zijn. Bivak 1 lag in het dennenbosje tussen het Rietven
en de Tweede Dijk. Hoewel het nu sterk dichtgegroeid is zit dat bosje nog
vol met paden gemaakt door de jeeps en zo. Als je aan de andere kant over
de weg het Rietven passeert kun je halverwege het ven nog zien dat daar
een stuk ven wat rechthoekig van vorm is. Daar hebben de soldaten begin
jaren ’60 een grote kuil gegraven. Daar werden de voertuigen in gewassen
voor ze terugreden. Bivak 2 lag in het noordelijk deel van de hei meestal in
de zandkom vlakbij waar nu de parkeerplaats aan de Rielse Dijk ligt, maar
soms ook in de bosrand wat zuidelijker.

Vlakbij, midden op het smalle stuk hei was een soort crosscircuit waar
ze soms de hele dag om de beurt rondronkten. In het begin van de jaren ’50
kwamen vliegtuigen daar in de buurt ook schijnaanvallen uitvoeren, maar of
dat verband had met dat bivak weet ik niet. Een enkele keer werden er op
andere plekken ook tentjes gebouwd, maar die soldaten bleven niet lang.

Hoewel het vechten (luid geknal met losse flodders) meestal ’s nachts
plaatsvond, tot verdriet van onze moeders, kwamen we ook wel overdag slui-
pende soldaten tegen: helemaal gecamoufleerd met beschilderde gezichten.
Maar wel een knalrode of blauwe band om hun arm of helm. Wij vonden dat
dom. Soms waren er ook voor ons onverwachte nachtelijke oefeningen met
veel geknal maar die kwamen niet bij ons huis langs (andere kazerne?).

De hei ligt bezaaid met kuilen: voor het voedsel (oorlogsrantsoenen),
voor afval en voor latrines (wij vergisten ons soms als we op rooftocht waren
op zoek naar achtergelaten rantsoenen). Schuttersputjes ben ik weinig tegen-
gekomen. Dat betekent dat er geen infanterie was. Ik heb ooit een voorraadje
losse flodders en hulzen van diverse formaten en ouderdom gehad. Sinds de
wandeling heb ik er spijt van dat ik die niet bewaard heb.”
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5 Greppels, wallen, bomen (rode lijnen)

Om de grens van het terrein te markeren werden niet alleen paaltjes gezet. Omdat
de zuidelijke grens niet reeds bestaande paden of afscheidingen volgde en omdat ze
in het kale heidegebied duidelijk gemarkeerd moest worden is er ook een greppel
gegraven. Grenspaaltje 4 staat in deze greppel waar ze op de Nieuwkerksedijk
uitkomt. Door recente natuurontwikkeling (vennetjes) is deze zuidelijke greppel
soms verdwenen. Dit is de plek, halverwege de zuidelijke grens waar, net binnen
het oefenterrein, oude leemputten liggen waar rond 1840 in veldovens de stenen
gebakken zijn voor bouwwerkzaamheden op Nieuwkerk. Het gebied heet daarom
de Steenovens. Halverwege de twintigste eeuw was deze plek bekend onder de
naam Vijfeik.

Ook op andere plaatsen langs de grens (zie rode lijnen) zijn nog restan-
ten van greppels zichbaar. Soms zijn er naast de greppels ook wallen zichtbaar,
opgeworpen met het materiaal dat uit de greppels kwam. Op sommige plekken
aan de westzijde staan langs de greppels ook bomenrijen die het verloop nog eens
extra goed markeren. De regelmatige afstanden tussen de bomen doen vermoe-
den dat het om aanplant gaat, of dat er tenminste sprake is geweest van gericht
onderhoud.12

6 Noodvliegveld (N)

Op een kaart uit 1953 (figuur 4), met het oude patroon van karresporen, staat
ingetekend welke gedeelten van de hei “vrij van houtopstand” gehouden moeten
worden zodat die gedeelten kunnen dienen als noodvliegveld.13 Of dat vliegveld
er daadwerkelijk gekomen is, is niet bekend. Mogelijke sporen zijn vandaag niet
meer te herkennen.

7 Landingsplaats parachutisten (blauwe cirkel)

De meeste Goirlenaren herinneren zich nog wel de militaire oefeningen waarbij
parachutisten boven de Regte Hei uit Fokkervliegtuigen sprongen. Tot de jaren ’90
was dit een regelmatig terugkerend beeld. De landingsplaats is op luchtopnames
nog duidelijk herkenbaar (zie de blauwe cirkel en figuur 5). Als je op de hei even
zoekt vind je de plek ook wel. Momenteel wordt er alleen nog voor bijzondere
oefeningen gebruik gemaakt van de hei (nachtsprongen, sprongen van extreme

12. Ad van de Ven meldt dat er vroeger op meerdere plekken langs de grens dergelijke bomen-
rijen zichtbaar waren.
13. ‘RAT 696’, inv. no. 343.
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Figuur 4: Noodvliegveld en oude infrastructuur op de hei (RAT 696 inv. no. 343).

Figuur 5: de para-landingsplaats vanuit de lucht (links) en het restant in het veld
(rechts, 6 juni)

hoogte). De luchtkolom boven dit gebied is erg stabiel, waardoor het voor dit
soort sprongen bijzonder geschikt is (informatie van Mark van den Hout).

8 Paraboolduin (lichtblauwe lijnen)

Aan de oostkant van het terrein is sprake van een natuurlijke grens. Daar wordt
een stuk van de grens gevormd door een twee meter hoge zandwal. Dit is de kop
van een zgn. paraboolduin dat op de hei ligt. De lichtblauwe lijn geeft globaal
aan waar de resten van het duin nog duidelijk in het landschap herkenbaar zijn.
Het duin ontstond na de laatste ijstijd toen een heersende westenwind het zand
over een kaal, onbegroeid landschap opjoeg. Dat resulteerde is een duin met deze
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parabolische vorm.

9 Overige militaria

9.1 Restanten Duitse loopgraven (1944) (gele cirkels)

Op meerdere plaatsen in Goirle waren er tijdens de september- en oktoberdagen
van 1944 Duitse loopgraven aangelegd, omdat Goirle in de frontlinie lag. In het
noordelijke deel van het terrein liggen de resten van Duitse loopgraven uit 1944
(de gele cirkels). Op een luchtfoto14 uit die tijd zijn duidelijk de pas gegraven
stellingen te zien (figuur 6). Ter plekke in het veld liggen in totaal nog 3 à 400
meter restanten van de loopgraven.

Figuur 6: Duitse loopgraven in het noordelijkste deel van de hei.

9.2 V1-krater (rood cirkeltje)

In 1944 en 1945 zijn in totaal 8 vliegende bommen op Goirles grondgebied te-
recht gekomen.15 Op de hei langs de Nieuwkerksedijk, net binnen de grenzen van

14. Foto overgenomen uit: Ben Loonen (red.), Goirle 1940–1945. Een grensdorp bedreigd, bezet,
bevrijd . . . , Goirle: De Vyer Heertganghen, 1994, p. 192. Het gaat om een Britse luchtfoto. De
bron is moeilijk te achterhalen. Het boek vermeldt de collectie P. Luyten. Navraag bij Piet de
Bont (Drunen) leert dat dit niet meer klopt. Het gaat om een foto uit de Air Library University
of Keele, Staffordshire (no. R4/105312oct44F/20//CA303). Inmiddels is die collectie opgegaan
in de National Collection of Aerial Photography (http://ncap.org.uk/), maar de foto is daar
vooralsnog niet te vinden.
15. Loonen, Goirle 1940–1945 , 70–71.
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het militaire oefenterrein, kwam begin 1945 een V1 terecht die een flinke krater
sloeg. De krater ligt er nog steeds (rood cirkeltje). Vanuit lanceerinrichtingen in
Overijssel werden ze afgevuurd in de richting van Antwerpen. Ze kwamen precies
over Tilburg en Goirle, maar sommige stortten neer voordat ze hun doel bereikt
hadden. Bij het horen van een V1 prevelde men in Tilburg: “Heilig Peterke, gift
’m nog een meterke.” Aangekomen boven Goirle werd dat: “Ach lief Vrouwke,
gift ’em nog een dauwke.”

9.3 De Loopgraven (groene cirkel)

Tussen de noordelijke punt van de hei en de Turnhoutsebaan ligt een pad genaamd
De Loopgraven. Het loopt langs een bosje met vergravingen (zie groene cirkel).
Zijn dit oude (oefen)loopgraven uit de eerste of tweede wereldoorlog? Ad van de
Ven oppert dat het misschien te maken heeft met de Schietberg.

9.4 De Schans

Ten zuiden van de zuidoostelijke hoek van het militaire oefenterrein localiseert
Pierre van Beek oude verschansingen uit de tijd van de 80-jarige oorlog.

Vlak hierbij viel eertijds ook nog iets te zien van een plaats, die eens
met een wal omgeven was. Ze wordt ‘De Schans’ genoemd naar een
primitieve versterking van Staatse troepen, die in 1590 op de Regte
Hei lagen.16

Er liggen hier in de bossen langs de Nieuwkerksedijk wel wat verhogingen
met paden erop, maar het is onduidelijk of dit de bewuste restanten van de
Schans zijn. Verder zijn er in het terrein geen duidelijke aanwijzingen waar deze
plek gelegen moet hebben. Volgens de luchtfoto’s van Google heet een pad in de
gemeentebossen De Schans. Het loopt van noord naar zuid aan ligt halverwege
de Nieuwkerksedijk en de Leij. In vergelijking met de beschrijving Van Beek lijkt
die plaats te westelijk.

16. Pierre van Beek, ‘Goirle’s Regte Heide, de gekwelde heide’, Het Nieuwsblad van het
Zuiden, 10 april [1976] 〈URL: http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek2/

heemkunde245rechteheidegoirle.htm〉. M.b.t. de Schans zie: Joseph Wijdemans, ‘Toponie-
men’, Rond de Schutsboom, 25 (2005):1, 18. Wijdemans baseert zich op Janson, Bijdragen. . . ,
p. 26.
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10 Huzaren op de Regte Heide—de literaire verbeelding
van J.B. van Rode

10.1 Die prachtige dag op de hei tusschen Tilburg en Riel

In de jaren 1933–34 verschijnt van de hand van J.B. van Rode een aantal delen
van de romancyclus Jan Herbert Mac Donald17, ook wel genoemd de Donald-
cyclus.18 Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Hij
paart in zijn verbeelding een ongekende hunkering naar middeleeuws katholiek
koningschap aan romantisch nationalisme en apocalyptische visioenen van een
strijd tegen het kwaad dat de troon, vrouw, haard en land bedreigt. Dit alles in
een stijl die het midden houdt tussen geloofsbelijdenis, pamflet, streekromannetje,
smartlap en dweepzieke fascinatie. Al met al een heel bijzondere, fantastische
exponent van de renaissance van het Nederlandse katholicisme.

Die fascinatie van de schrijver geldt vooral blauw bloed, katholiek ko-
ningschap, en . . . huzaren. Die ongebreidelde bewondering voor dit legeronderdeel
klinkt door in zijn beschrijving van de hoofdpersoon koning Jan I:

Hij was [. . . ] luitenant op drie en twintig jaren en toen reeds wist
hij dat een huzaar indruk maakte door de kolbak en hooge rijlaar-
zen. [. . . ] In de mobilisatie in ’40, in ’50, telkens had hij gezien, dat
de huzaar bij het volk het gëıncorporeerde gezag was, de incarnatie
der hoogheid, omdat zij huzaren waren . . . geen gewone menschen.19

Is dit serieus? Wie zal het zeggen? Het zijn in ieder geval de huzaren die
de verbeelding van de auteur echt goed op hol doen slaan. We schrijven 1955. Ne-
derland vormt samen met België een koninkrijk geregeerd door Jan I. Hij staat
op het punt om de troon over te dragen aan zijn zoon Jan II, maar het is moeilijk
kiezen waar dat moet gebeuren. Amsterdam, Brussel, Haarlem, ’s-Gravenhage?

Tenslotte besloten de Twee Koningen, huzaren immers, een ruiter-
feest te organiseren in het centrum, ten Zuiden van Tilburg op de
Goorle-heide.
[. . . ] te midden der huzaren, zouden de huzarenkoningen van kroon
wisselen. De oude koning zou als generaal der vier regimenten aan
het hoofd van drieduizend huzaren het eerste huldebewijs brengen

17. J.B. van Rode, Jan Herbert Mac Donald, deel 4 (Wanorde en orde, 1950–1956), Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 1933.
18. Norbert de Vries wees me er op. Een mooie indruk van dit werk geeft hij zelf in een artikel,
zie Norbert de Vries, ‘De plaats van overdracht der koninklijke waardigheid: de Goorle-heide’,
Leydraden, 96 (2014), 18–23.
19. Rode, Jan Herbert Mac Donald 4 , p. 290–291.
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aan den nieuwe koning, zijn zoon, Jan II.
Het was een voortreffelijk plan en het werd voortreffelijk uitge-
voerd.20

Dit ruiterfeest biedt tevens de gelegenheid om de overwinning op Russi-
sche (communistische?) kozakken te vieren die in de roman vijf jaar eerder had
plaats gevonden en waarin ook koningin Violet en haar drie dochters, Victory,
Violet en Erica, een belangrijk aandeel hadden gehad. Bij de beschrijving van
dit tafereel op de Goorle-heide laat de auteur alle schroom vallen en trekt hij uit
enthousiasme werkelijk alle registers open, vooral als de geüniformeerde vrouwen
te paard ten tonele verschijnen:

Honderdduizenden waren uitgeloopen om dit ruitergevecht — waar-
over zij zooveel gelezen hadden — te zien, er bleken vervoermidde-
len te weinig voor den aftocht des avonds [. . . ]
Zij hadden zich allen vergaapt aan dat heerlijke rijden der huza-
renvrouwen. [. . . ] Zij waren er nu, alle vier in de uniformen [. . . ]
maar de groote verrassing voor de koningin, voor hunne dames en
voor het geheele volk, was het geheime initiatief der officieren, die
hunne dames in uniform hadden gestoken en een eskadron gefor-
meerd hadden van 160 paarden, in vier uitmonsteringen: geel, rood,
blauw, groen, welk eskadron hulde had gereden aan de vier dames
[. . . ] Heerlijk was het toen elk vrouwelijk lid der koninklijke familie
zich aan het hoofd stelde van het gelijkkleurige kwart-eskadron en
een charge lieten zien met een halt voor de beide koningen en het
vrouwensaluut van alle Nederlandsche vrouwen gaven aan hem, die
ging en aan hem, die kwam. Op de wijde heide renden de vierkleu-
ren aan met de grootste snelheid en de koningin Violet gaf zelfs geen
haarbreed toe aan de jonge Violet, die, als beste rijdster van Neder-
land, op haar groot pikzwart vurig paard een losse zwier vertoonde,
die onvergetelijk was voor wie durf in schoonheid en schoonheid in
durf kon waarderen. Of was de statige 29 jarige Victory [. . . ] nóg
edeler? Of mogelijk [. . . ] Erica, het prachtige slanke vrouwtje van
23 jaar, wier verloving met prins de Ligne een week geleden was
bekend geworden? Heel, heel veel vonden de koningin — och wat
werd zij vergoddelijkt — tóch nog de fierste, mooiste en edelste
vrouw. Wat een jong gezicht onder die kolbak. 49 Jaren, het was
niet te gelooven als men haar lenige bewegingen zag op dat nobel
dier, dat zij zwierig bereed.

20. Rode, Jan Herbert Mac Donald 4 , p. 293.
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Het was een geslaagd feest en een inhoudsvolle plechtigheid. [. . . ]
Voor ’t eerst werd op die heide de koning gezalfd door Nederland’s
primaat, den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen Z.E. Graaf
Carton de Wiart.
Een Te Deum uit duizend zangerskelen had de plechtigheid beslo-
ten.
God was goed geweest. Het was als het ware de eerste zonnige zoele
voorjaarsdag.21

Op zijn oude dag mijmert Jan I nog over deze good ol’ times:

Die prachtige dag op de hei tusschen Tilburg en Riel. De Amazo-
nencharge, verduiveld aardige attentie van zijn officieren jegens zijn
dames.22

Proza voor de liefhebber. Je moet er van houden, maar dan krijg je ook
wat. De speciale aandacht voor de huzaren en het feit dat de auteur de Regte
Heide had uitverkoren voor “de overdracht der koninklijke waardigheid” hebben
wellicht een historische grond. Misschien is het geen toeval dat déze auteur, over
déze plek, déze fantasieën had.

10.2 Eerste luitenant der infanterie Johannes Bernardus Bomans
(1885–1941)

J.B. van Rode was het pseudoniem voor Johannes Bernardus Bomans, de va-
der van Godfried. Na de middelbare school vervult hij in 1903 zijn dienstplicht.
Daarna doet hij nog staatsexamen gymnasium (1907), werkt hij bij Shell, trouwt
hij in 1909 met Arnoldina Josephina Oswalda (Nol) Reynart, studeert hij Rech-
ten in Leiden en promoveert er (1913). Ondertussen is hij in 1910 bevorderd tot
eerste luitenant der infanterie (op zijn vijfentwintigste jaar; Jan I was het op
zijn drieëntwintigste). Na zijn promotie werkt hij als advocaat en procureur in
Haarlem. Dit werk moet hij onderbreken als de eerste wereldoorlog uitbreekt. Hij
wordt gemobiliseerd en zal gedurende twee jaar als luitenant van de Landweer
in Brabant (1914–1915) en Den Helder (1915–1916) gelegerd zijn. Een groot deel
van zijn Brabantse periode was hij gelegerd in Tilburg (figuur 7). Eind 1916 wordt
hij verkozen tot gemeenteraadslid van Haarlem. Hij verlaat de militaire dienst en
begint een actieve politieke carrière. Hij wordt verkozen tot Tweede Kamerlid
(1916)23 en lid van Provinciale Staten van Noord-Holand (1919). Tijdens zijn

21. Rode, Jan Herbert Mac Donald 4 , p. 293–295.
22. Rode, Jan Herbert Mac Donald 4 , p. 304.
23. Hij verschijnt tussen 1916 en 1918 verschillende malen in zijn militaire uniform in de Tweede
Kamer, wat door zijn collega’s als opmerkelijk wordt ervaren. Uitgesproken militaristische sym-
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Figuur 7: Inkwartiering in Tilburg 1914. Bomans met zijn onderdeel voor gebouw
‘Orpheus’ (Gasthuisring). Bomans staat (?) bij het kruisje. (bron: H. Krol)

loopbaan is hij verder nog wethouder in Haarlem, gedeputeerd in Noord-Holland
en waarnemend Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Vanaf 1933, de
tijd dat hij aan de Donaldcyclus schreef, woonde hij in de buitenplaats Berken-
rode bij Heemstede.24 Het pseudoniem Van Rode verwijst naar dit huis.

Tijdens zijn mobilisatie in Tilburg heeft hij waarschijnlijk de ervaringen
opgedaan die als uitgangspunt hebben gediend voor zijn literaire verbeelding van
de huzaar als belichaming van het gezag en van de Regte Heide als het toneel
voor een “huzarenstukje”.

Bomans is tijdens de mobilisatie vanaf augustus 1914 gelegerd in Tilburg
totdat hij in de herfst van 1915 met zijn onderdeel wordt overgeplaatst naar Den
Helder. De huzaren waren vanaf 30 april 1913 in de Tilburgse Kromhoutkazerne
gevestigd. Zij werden na de algehele mobilisatie reeds in 1914 naar St. Oedenrode
gedirigeerd, maar het is allerminst uitgesloten dat Bomans ze in 1914 nog in
Tilburg gezien heeft. Hij heeft ze in ieder geval met hun beremutsen door de
stad (en zelfs op de hei?) zien rijden in juni 1915. Op 17 en 18 juni van dat jaar

pathieën had hij overigens niet. In het interbellum stemde hij tegen verhoging van het defensie-
budget en hij speelde als dissident van zijn partij (RKSP) een rol bij afwijzing van de vlootwet
in 1923.
24. Voor biografische gegevens over vader Bomans zie W. Slagter, ‘Bomans, Johannes Bernar-
dus (1885–1941)’, in: Biografisch woordenboek van Nederland 1880–2000, deel 3, Den Haag,
1989 〈URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/bomansjb〉
en Krol, ‘J.M.Bomans (1850-1909) en Mr. J.B.Bomans (1885-1941)’.
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Figuur 8: Wilhelmina in Goirle (17 juni 1915). Ze bekijkt militaire oefeningen bij
de Leij achter de Goirlese watermolen

immers, bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan de gemobiliseerde troepen
in en rond Tilburg.25

Op 17 juni 1915 inspecteert ze de troepen in Oisterwijk en Moergestel,
Tilburg en Goirle. In Goirle is ze aanwezig bij oefeningen achter de watermolen
(figuur 8). Een dag later komt de koningin terug en bezoekt ze Riel. Speciaal
voor deze gelegenheid zijn de huzaren uit St. Oedenrode teruggekomen. Vanaf
de zolder van een boerderij op Brakel/de Looienhoek kan ze de troepen op de
Regte Heide zien. Koningin Wilhelmina gaat vervolgens zelf te paard naar de
hei. Ze zal er een aantal cavalerie-officieren beëdigen en met zo’n gelegenheid
is het niet uitgesloten dat de huzaren hun manœuvres hebben uitgevoerd om
hun vaardigheid en paraatheid te tonen. Een heus ruiterfeest op de Goorle-heide!
Er zijn van het koninklijk bezoek op de 18e juni aan Riel en de Regte Hei geen
beelden bekend. Een aardige indruk biedt misschien een foto van een vergelijkbaar
evenement: het defilé van huzaren op de Gilzesche Heide ter gelegenheid van de
beëdiging van officieren (figuur 9).

Is Jan Bomans als gemobiliseerd militair in Tilburg zelf gëımponeerd ge-
raakt door dit bereden legeronderdeel dat zich met beremutsen door de straten
van de stad beweegt? Is hij zelf wellicht aanwezig als de huzaren acte de présence
geven op de Regte Heide waar koningin Wilhelmina—zelf te paard—de troepen

25. Jan A. M. van Eijck, ‘Zes keer Oranje Boven in 200 jaar Goirle. Over zes koninklijke
bezoeken in Goirle en Riel’, Rond de schutsboom, 23 (2003):1, 26–32.
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Figuur 9: defilé van huzaren op de Gilzesche Heide (1938) (beeldarchief RAT
fotonummer 500429)

inspecteert? Het is in ieder geval deze gebeurtenis uit 1915 die de noodzakelijke
elementen bevat voor zijn eigen dweperig opwindende beschrijving van het “rui-
terfeest op de Goorle-heide”.

Willem van der Kuijlen
Goirle, mei–juni 2015
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Figuur 10: 30 april 1913, De paters Trappisten verwelkomen de huzaren bij de
Koningshoeven (beeldarchief RAT fotonummer 053554)

Figuur 11: 30 april 1913, de huzaren op de Oude Markt (beeldarchief RAT foto-
nummer 053557)
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Figuur 12: 30 april 1913, De burgemeester ontvangt de huzaren voor het gemeen-
tehuis (beeldarchief RAT fotonummer 053561)

Figuur 13: De Kromhoutkazerne vanaf de watertoren (1920); in de verte lande-
rijen en de Regte Heide (beeldarchief RAT fotonummer 000195)
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Figuur 14: Kromhoutkazerne 1914 (beeldarchief RAT fotonummer 010250)

Figuur 15: Een cavalerist is een flinke vent (beeldarchief RAT fotonummer
000192)
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Figuur 16: RAT 696, inv. no. 343.
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Figuur 17: Grenzen van het militaire oefenterrein en aanpalende jachtterreinen
in 1922 (RAT 696, inv. no. 1295).
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Figuur 18: v.l.n.r. onderzoek van CT-paal 1 en 3 tijdens de wandeling van 6 juni

Figuur 19: v.l.n.r. CT-paal 3 en de herontdekking van no. 4 (maart 2013)
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Figuur 20: door de wei achter CT-paaltje 1 (6 juni 2015)
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