Op zoek naar de Verborgen Statie
Het aankomende Cultureel Fietsevent Bels Lijntje op 8 september, langs de voormalige spoorwegverbinding
Bels Lijntje tussen Tilburg en Turnhout, heeft een bijzonder thema. Het publiek wordt via een publieksblog
betrokken bij de zoektocht naar een denkbeeldig station, of 'statie' zoals de Belgen zeggen. De 'Verborgen
Statie' staat voor alle verhalen en beelden die Bels Lijntje oproept. Historische en opmerkelijke gebeurtenissen,
maar ook kleine persoonlijke belevenissen.

Goederenstransport op Bels Lijntje in 1956

Op de publieksblog plaatste Jan Wouters wat Bels Lijntje voor hem persoonlijk betekent: "Als ik terugblik zie ik tal van
momenten in mijn 61 jarige leventje die verbonden zijn met het Bels Lijntje. Om mooi te beginnen met de liefde, al 43
jaar heb ik een liefje die Van Turnhout heet. In De Blaak ben ik al al 33 jaar woonachtig aan het Dongepad, de oude
spoorlijn Tilburg – Turnhout. Bij de NS werkplaats in Tilburg heb ik zowat 10 jaar gesleuteld aan diesel locomotieven die
op de lijn Tilburg-Turnhout reden. Sinds kort heb ik een Volkstuin aan het Bels Lijntje. En zo kan ik nog wel even door
gaan…" De organisatie ontving ook een aantal, bepaald niet alledaagse, anekdotes via Maurits Wouters, doctorandus
aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn overgrootvader heeft nog als rangeerchef gewerkt op Bels Lijntje en Maurits doet
nu zijn doctoraatsonderzoek naar het collectieve geheugen rondom Bels Lijntje. "Bij Weelde-Statie verstopten lokale
boeren tijdens WO II hun dieren in een ondergronds tunnelsysteem om ze te beschermen tegen de terugtrekkende
Duitse troepen. Toen uiteindelijk de eerste Amerikaanse tanks over de verborgen tunnels denderden, vlogen de kippen
van onder de grond uit de lucht in. Het moet een hallucinerend beeld hebben opgeleverd. Een andere anekdote is van
na WO II. Er schijnt ooit een walvis (andere bronnen zeggen een 'potvis') vervoerd zijn geweest die was aangespoeld in
Nederland en versneden zou worden in Noord-Frankrijk. Voor het België in mocht, zou het reusachtige dier voor enkele
dagen in quarantaine zijn geweest te Weelde-Statie. Wat uiteraard veel bekijks opleverde. Zo is de plaatselijke
meisjesschool op 'expeditie' geweest naar de walvis."
Toekomstvisie
Gevraagd naar het verhaal over de toekomst van Bels Lijntje vertelt Huub Glas, lid van de initiatiefgroep van het event,
"Wat ons betreft is het Cultureel Fietsevent het startschot voor een groot aantal samenwerkingen tussen ondernemers,
horeca, overheden, stichtingen en culturele instellingen in de regio rondom Bels Lijntje. Wanneer ze gezamenlijk plannen
gaan ontwikkelen voor activiteiten rondom Bels Lijntje, staan ze samen sterk. Plannen welke hand in hand gaan met
behoud van alles wat Bels Lijntje mooi maakt als 'slow landscape'."
Fiets mee op 8 september!
Op de site www.belslijntje.com kunt u zich inschrijven voor deelname aan het Cultureel Fietsevent op 8 september. U
vindt er ook meer anekdotes en een video van Omroep Brabant waarin Rien van der Heijden van het Erfgoed Depot in
Riel vertelt welke transformatie het Bels Lijntje heeft ondergaan in 145 jaar historie.

