heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

PaulusMail 151
Beste leden van Paulus ,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
ONZE NIEUWE TENTOONSTELLING
1843 - LANDSGRENZEN BEPAALD – SCHEIDING VAN LANDEN EN GEESTEN
Op woensdag 8 augustus a.s., volgende week dus, is het 175 jaar geleden dat tussen
Nederland en België het verdrag van Maastricht een werd gesloten over de afbakening
van de grens tussen beide landen. Besloten werd een groot aantal witte gietijzeren palen
te plaatsen. Daartussen staan grijze hulpstenen.
Nummer 1 staat te Vaals, op het Drielandenpunt; de laatste , nummer 369, op het strand
van Cadzand in Zeeuws Vlaanderen.
De grens werd een echte grens. Douane of Marechaussee hield je tegen en controleerde
de in- en uitvoer. Er ontstond smokkel want de prijzen aan beide delen van de
kunstmatige grens verschilden. En daar moet je van profiteren. De illegale handel tierde
welig .
De taal veranderde, hier Brabants Nederlands en daar Kempisch Nederlands; er
ontstond verschil in klederdracht, in wegen, in huizen, de wetgeving veranderde. Beide
gemeenschappen groeiden uit elkaar, er ontstond een scheiding van landen en van
geesten.
Prachtige voorbeelden van de smokkel zijn in de expositie van museum Paulus van
Daesdonck te zien dank zij de douanemusea van Rotterdam en Antwerpen die uniek
materiaal uitleenden.
Een maquette van de dodendraad, een kopie van de akte van 1843, een douane-uniform
uit 1843, foto’s uit het smokkelleven, enz. Kruiken met dubbele bodem enz.
We hopen u zondag 5 augustus te zien tussen 14 en 16 uur.in ons eigen museum.
Tot zondag !

DATA voor in uw agenda
5 aug.
2 sept.
8, 9 sept
10 sept.

Museum open - Tentoonstelling over 175 jaar grenspalen
Museum open
Open Monumentendag – museum beide dagen open.
Lezing door Sjef Schellekens:
Hoe kijken wij in de Kempen naar de Rijksgrens tussen Nederland en België?
15 sept Kapellen – fietstocht
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