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W~AuT ___ ~W~I~L~--~o~E~ __ oH~E~E~MITK~U~NDE-KRING ? 

Zich bezig houden met 

gemeenten, 

met de bedoeling 

het erFgoed van onze 

-onze kennis ervan te vergroten 

-het waardevolle uit vroegere tijden te 

beschermen / behouden 

-onze verbondenheid met het verleden te beleven 

-de verzamelde gegevens vast te leggen 

voor de toekomst 

-de belangstelling voor het heem 

mogelijk te wekken 

zo breed 
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VOORWOORD 

Na vele onderhandelingen met de gemeenten 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is onze huisves
ting nu bijna een ~eit. Gelukkig een Feit, want 
de ontwikkeling van onze vereniging ging duide
lijk gebukt onder het gebrek aan een eigen 
ruimte. 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is in Baarle 
geen betere vestiging mogelijk dan in het voor
malige Belgische gemeentehuis. Wij zijn erg 
trots op het verwerven van deze huisvesting. 
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle personen 
die door hun positieve inzet dit mogelijk hebben 
gemaakt. Wij hopen dat het hierbij niet zal 
blijven, maar dat wij ook in de toekomst op hun 
ondersteuning kunnen rekenen. 
Leden, het is nu de taak aan ons om te laten 
zien dat er in Baarle juiste keuzes z~on ge
maakt. Wij rekenen op jullie aller medewerking 
om dit te bereiken. De eerste medewerking zal 
vooral betrekking hebben op het opknappen en 
inrichten van ons eigen honk. Wij hopen dit met 
uw steun op korte termijn te realiseren. 
Meer in~ormatie over onze huisvesting vindt u 
elders in deze nieuwsbrie~. 

A. Jacobs 
voorzitter 



CURSUS OUD SCHRIFT 

StreeKarchivaris A.M. C. 
gegeven dat hij een 
organiseren in Baarl~. 

Zom 
cursus 

heeFt 
Oud 

t e Ke nne n 
S c hr iFt wil 

Het doel van de cursus is in een twaa l Ftal 
avonden de deelnemers vertrouwd te maKen me t de 
beginselen van het lezen van oud schriFt. 
Met behulp van Fotocopieën van archieFst uKK e n 
zal geoeFend worden in het lezen van Middelne
derlandse teKsten. Naast het lezen v a n deze 
teKsten wordt aandacht besteed aan het taalge
bruiK in vroeger eeuwen. de redactie van de 
stuKKen en de uiterlijKe KenmerKen van de stuK
Ken. 
Alle teKsten worden ontleend aan archieven die 
door de plaatselijKe besturen zijn gevormd: oud
adminstratieve en oud-rechterlijKe archieven. 
De nadruK zal liggen op teKsten uit de 16·. 17· 
en de 18. eeuw. omdat verreweg het belangrijKste 
gedeelte van de archieven over die p e riode 
handelt. 
Naast de leesoeFeningen wordt ooK globaal inge-
gaan op de methodieK van onderzoeK in archieven. 
de tijdreKenKunde en de loKale. regionale en 
landelijKe geschiedenis; deze laa tste onderwer
pen n.a.v. de te behandelen teKs ten. 
De cursus zal 12 lesavonden omvatte n van circa 2 
uren. Gedurende deze avonden zal een Ko FFi e pauze 
van 10 minuten worden ingelas t . De a vonden 
zullen weKelijKs worden gegeven, v e rmoe d elijK op 
maandagen. De cursus zal aanvange n i n d e t weede 
weeK van september 1888. 
Een bundel van circa 50 à 60 t e Ks t e n wordt o p de 
eerste cursusavond uitgereiKt en blijFt e ige ndom 



van de cursist. Nuttig is het om een notitieblok 
en schrijFgerei mee te brengen. 
De cursisten worden geacht gedurende tussenlig
gende weken teksten thuis voor te bereiden, als 
oeFening behorend tot de cursus. 
De kosten voor de cursus bedraagt Fl. 60,00 per 
persoon. inclusieF de tekstbundel. 
Een minimaal aantal van 12 deelnemers wordt 
vereist. Maximaal 16 deelnemers kunnen aan een 
cursuscyclus deelnemen. De praktijk wijst uit. 
dat deze deelnamecijFers ideaal zijn. 

Cursusleider. 
A.M. C. Zom, streekarchivaris. 

Inschrjjvjng 

Al wie geinteresseerd is in het volgen van deze 
cursus, gelieve zo snel mogelijk het secretari
aat hiervan op de hoogte te stellen : Spoorpad 8 
Baarle-Nassau. tel. 8133. 

I PAALKOP 

Onmiddellijk na het verschijnen van de vorige 
nieuwsbrieF kwam de eerste reactie al binnen. 
De versierde paalkop van het kasteel Bruheze 
staat in de tuin van G. Van den Broek, Oordeel
sestraat 23. Aan de eigen.aar zal toestemming 
gevraagd worden om enkele Foto•s te nemen. 



KONING BOUDEWI0NSTICHTING 

Met het verwerven van huisvesting in h et 
voormalige Belgische gemeentehuis dient zich ooK 
het probleem aan van de restauratie v a n dit 
gebouw. Deze opknapbeurt vergt een behoorlijKe 
investering die natuurlijK niet door de heemkun
dekring bekostigd Kan worden. De gemeente Baar-
le-Hertog neemt 
alles voor haar 

als eigenaar van het gebouw dit 
rekening. Wel Kunnen wij als 

vereniging hierin enige ondersteuning geven door 
een beroep te doen op de Boudewijnstichting. Dit 
hebben wij dan ooK met succes gedaan. Vanuit de 
Boudewijnstichting is een Flinke Financiële 
ondersteuning onder voorwaarden toegezegd. 
Deze instelling zetelt in Brussel. Sinds 1983 
werkt de stichting. met de steun van de Natio-
nale Loterij. aan het uitbouwen van een program
ma rond het behoud en de herwaardering van het 
Belgische bouwkundig er-Fgoed. Dit programma 
hee-Ft een dubbel doeL Enerzijds wil het een 
concrete bijdrage leveren tot de restauratie van 
een aantal waardevolle gebouwen die dan tevens 
als voorbeeld kunnen dienen. Anderzijds wil de 
stichting zoveel mogelijk mensen betrekken bij 
de problematiek rond het behoud van dit er-Fgoed. 
De stichting ga-F gedurende die periode haar 
organisatorische en Financiële steun aan een 
vij-Ftiental restauratieprojecten. In al deze 
gevallen ging het om gebouwen die eigendom zijn 
van een een openbaar bestuur oF van een V. Z. W. 
Na de restauratie Kregen deze gebouwen een 
publieKe bestemming die de loKale gemeenschap 
ten goede Kwam. 
In maart 1985 lanceerde de Stichting een nieuw 



initiatie-F. Zij richt zich op d~ verenigingen 
die zich vooral inzetten voor het behoud en 
herwaardering van het lokale bouwkundig er-Fgoed. 
De bedoeling van de stichting bestaat er in 
concrete projecten aan te moedigen en -Financieel 
te ondersteunen. Wel moeten de verenigingen en 
projecten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De ingediende aanvragen worden grondig onder
zocht en ter beoordeling voorgelegd aan de 
selectiecommissie van de Koning Boudewijnstich
ting. Deze commissie draagt de projecten voor en 
stelt hiervoor een bedrag ter beschikking. 
Voor elk goedgekeurd project wordt een overeen
Komst opgemaaKt tussen de stichting en de ver
eniging. Hierin wordt concreet en bindend a-Fge
sproken hoe de middelen precies besteed moeten 
worden en wie voor de deskundige begeleiding 
instaat. 
Voor de restauratie van het voormalige Hertogse 
gemeentehuis hee-Ft de Koning Boudewijnstichting 
ons een bedrag van 125. 000 B-F. ter beschikking 
gesteld. ElK jaar gee-Ft de Koning Boudewijn
stichting een brochure uit waarin de gekozen 
projecten beschreven worden. Ons project werd op 
volgende wijze gepresenteerd. 

" Baarle-Hertog 

OUD GEMEENTEHUIS 

België hee-Ft een uithangbord in Nederland: de 
enclave Baarle-Hertog. Samen met Baarle-Nassau 
vormt ze één gemeente. een puzzel van stukjes 
Belgisch en Nederlands grondgebied waarin cen
traal het oude gemeentehuis dat tot 1981 nog 
zijn -Functies vervulde. Sinds vorig jaar ook de 
veldw~chter zijn bureau oppakte en naar moder-



nere oorden verhuisde, staat het p a nd l eeg . 
Daarin wil de bezige heemkundige kring ' Am li a 
van Solms' nu verande ring brengen. Baarl e - H r tog 
is een toeristische trekpleister en k a n du bes t 
een permanent bemande heemkundige a r c h i e F - , 
werk-, en expositieruimte gebruiken. Nu i s r i n 
de gemeente immers nergens een pl e kje waar iets 
te zien oF te leren valt over d e g esch i d e nis 
van dit unieke stukje België. 

Maar vooraleer 
daterende gebouw 
krijgen. Binnen 
het smeedijzeren 

het zover is moet h e t van 1 8 77 
wel een Flinke opknapbe urt 

en buiten dient er g eschilde rd, 
hekwerk van trap en bordes moe t 

worden hersteld en natuursteen, hout-, lood- e n 
zinkwerk zijn op verscheidene plaatsen aan ver
vanging toe. 

De voorgevel met classicistische allures trekt 
meteen de aandacht op de wat bi z arre verdeling 
tussen de twee verdiepingen van het gebouw. De 
lage en sobere benedenverdi e ping waar z ich 
destijds de dienstvertrekken bevonden, h eeFt 
geen vensters langs de vooorgevel . Deze is 
geheel bedekt met een imitatie-natuurs t e nen 
'plint'. 

Binnenin zal men vergeeFs naar een verbinding 
tussen beide verdiepingen zoeken. Wie naar boven 
wil, moet de straat op om langs de buitentra p e n 
het bordes de rijkelijker versierde e t a g e te 
bereiken, die destijds onderdak bood a a n de 
vroede vaderen. Nog één 
grote zolder. 

Tegen de achtergevel 

hoger 

werd in 

i s e r e e n mooi e 

h et b e gin van 
deze eeuw een onderkomen voor d e bra ndweer 
opgetrokken. Wanneer ook die binne n a F z i e nbare 
tijd verhuist, zal dit bijgebouw worde n a F gebro
ken. Het oude gemeentehuis zal dan h e l e maa l vr10 
staan zoals oorspronkelijk en weer tot z ijn 





recht komen naast het naburige grote here nhu is, 
de 'Belgische kerk', het klooster e n d e o ude 
bakkerij. 

Het is echter vooral de speciFieke con t x t: 
een Belgisch gemeentehuis buiten de l a ndsgr e n
zen, die aan dit gebouw een bijzondere e n s ymbo
lische betekenis verleent. Wie zijn z aaKjes 
verzorgt, let immers ook op zijn uithangbord. u 

Wij hopen op korte termijn met de werKzaa mhe d e n 
te kunnen beginne n, zodat wij over enKele ma an
den over een eigen heemhuis beschiKKen. 
EnKele andere projecten in de directe omgeving 
die Financiële steun krijgen van de Koning 
Boudewijnstichting zijn: 

- de oliemolén te Lille 
-de Onze-Lieve-Vrouw-van BijstandKapel te Lommel 
-de harmoniezaal te Merkaplas 
-de watermolen te Mol 

I OPROEP HELPERS OPKNAPBEURT GEMEENTEHUIS 

Voordat we oFFicieel onze intrek nemen in het 
oude Belgische gemeentehuis, is dit gebouw toe 
aan een opknapbeurt. Het grotere werk neemt de 
gemeente Baarle-Hertog voor haar rekening. Het 
kleinere KluswerK en het schilderen valt onder 
onze verantwoordelijkheid. 
Leden en niet-leden die willen meehelpen om de 
binnenzijde van het gemeentehuis een nieuw en 
Fris uitzicht te geven, kunnen zich opgeven bij 
het secretariaat: tel. 8133. 



"ANTONITEITEN" 
I een boek waarin Baarle ruim aan bod komt 

Antoon van Tuijl is voor geinteresseerden in 
heemkunde geen onbekende, zeker niet voor dege
nen die regelmatig aanwezig zijn bij de wande
lingen die twee keer per jaar onder zijn leiding 
plaats vinden. Daarbij blijkt ook telkens zijn 
gedegen kennis over Baarle. zowel op historisch 
als op landschappelijk terrein. 
Op 10 juni is hij 25 jaar als leraar verbonden 
aan mavo De la Salle. Bij die gelegenheid ver
schijnt er ook een boek. dat twee collega•s met 
zijn medewerking hebben samengesteld. 
"Antoniteiten" is de titel. 
Het boek is eigenlijk een mozaiek van allerlei 
onderwerpen waarin Antoon geinteresseerd is. 
Baarle neemt daarbij een grote plaats in: 
-Een aantal Baarlenaren vertellen wat de encla
vesituatie voor hen in de dagelijkse praktijk 
betekent. 
-Een Baarlenaar wandelt door het centrum van 
Baarle. Daarbij speelt het verschil in huisnum
merbordjes geen rol. De herinnnering des te 
meer. Hij ziet o.a. veel dat er niet meer is. 
-Een totaal andere wandelroute wordt beschreven 
onder de kop: "Baarle, daar kun je wêl omheen". 
Deze wandeling. waarvan ook een kaartje staat 
aFgedrukt in het boek. voert de lezer juist om 
het centrum heen: een soort "Baol.draaiom". 
waarbij met het ene oog steeds de kom van Baarle 
in de gaten gehouden wordt en met het andere het 
landschappelijk element van het buitengebied. 
-In "Een Felle Toon ... over toerisme" lucht Van 
Tuijl zijn hart over de wekelijkse invasie van 
bezoekers en over het beleid dat op dit punt 



gevoerd wordt. 
-Met de ogen van iemand die van Baarle en h aar 
omgeving houdt, wordt een kritische blik g e wo r
pen op landschap en milieu. 
-In enkele Fotomontages wordt het centrum v a n 
Baarle en ook de Singel aFzonderlijk getoond o p 
een wijze, zoals wij die nog nooit eerder g ez i e n 
hebben. 
-Een aantal Baarlese verzamelaars s t aat op 
Foto•s aFgebeeld, temidden van hun merkwaardig e 
oF zeldzame collectie. Daarbij een verha al ove r 
hun verzamelwoede. 
-Aan de hand van enkele oude ansichten wordt n o g 
een stukje nBaarle van vroegern getoond. 

Dit boek, samengesteld door Hein v a n den 
Boogaart en Jos Jansen, bevat nog tal v a n ande re 
onderwerpen die de moeite z eker waa rd zijn. 
Bovendien is het verlucht met e en keur v a n z eer 
Fraaie tekeningen. 
Het boek kost Fl. 28,50 en i s te b est e ll e n op 
het adres: Willem Al e xanderstr. 44 Ba arl e - Nassau. 
Een bestelbon is aFgedrukt in nons Weekbl a du. 
Het boekwerk beslaat ca. 140 pag ina · s e n h eeFt 
een royaal Formaat. 
Het past echter in 
zeker bij leden van 

elke Baarlese hui s k a me rkas t, 
de heemkundekring. 



TELEAC 

Wij willen nog even de aandacht vestigen op twee 
nieuwe teleac-cursussen die intussen gestart 
zijn. 

De cursus ~DEN EN HUN VERLEDEN. een cursus 
over stadsgeschiedenis.die op 8 april van start 
ging, behandelt de historische herkomst van de 
Noord- en Zuidnederlandse stad. 
Aan de hand van acht Nederlandse en vier Vlaamse 
steden wordt de ontwikkeling van de stedelijke 
samenleving in de Nederlanden in beeld gebracht, 
waarbij het leven van de mens in die tijd cen
traal staat. De cursus is erop gericht om op een 
andere wijze naar de historische overblijFselen 
van steden te gaan kijken. Geleerd wordt om hun 
aanwezigheid in een historische context te 
plaatsen, oog te krijgen voor details en begrip 
voor de menselijke dimensie. 
De twaalF televisielessen worden 
wekelijks uitgezonden op vrijdag 
18. 00 uur via Nederland 3. 
De cursus wordt in het najaar van 
u i tgezonden. 

vanaF 8 april 
van 18.30 tot 

1988 opnieuw 

De . cursus GENEALOGIE. van stamboom tot Familie
geschiedenis. ging recent van start op 18 mei. 
Deze cursus belicht tevens de historische ach
tergronden van de mens in de 20ste. 19de en 18de 
eeuw. 
De ondertitel duidt twee zijden van genealogie
beoeFening aan. Ten eerste leert men hoe een 
stamreeks langs de mannelijke lijn steeds weer 



in de tijd opgespoord Kan worden. Ten tweede h oe 
de Kwartierstaat van de ~amilie, dat wil zeggen 
enKele generaties voorouders van beide zijde n, 
samengesteld en ingevuld Kan worden met a ll e rl e i 
gegevens over gezinsverband en levensomsta ndi g
heden. De eerste stappen bij een onde r zoeK 
voeren in beide gevallen naar de oudere F a mili e 
leden die uit hun geheugen o~ met nog aanwez i ge 
paieren Kunnen helpen met het maKen v a n een 
begin. 
Na het volgen van de 
Krachten een heel 
onderzoeK voor 1700. 

cursus zal 
eind verder 

men op e igen 
Komen met h e t 

De zes televisielessen zijn weKelijKs te zie n op 
donderdag van 18. 30~19. 00 uur, via Nederland 3. 
De cursus wordt in het najaar 1988 opnieuw 
u i tgezonden. 

WERKGROEP 1000 JAAR BAARLE 

De werKgroep nduizend jaar Baarlen is gesta rt. 
Jos Jansen neemt de ~unctie van coördinator op 
zich. In de voorgaande vergaderingen is tot nog 
toe vooral van gedachten gewisseld ove r doe l, 
doelgroep, inhoud, stijl en vormgeving. 
Het vooropgestelde concept gee~t in i e d e r geval 
aan iedereen die geïnteresseerd is d e mogelijK
heid om zijn ideeën, inzichten, ervaringen en 
Kennis er in te verwerKen. 
Meer in~ormatie over de verrichtingen v a n d eze 
werKgroep Kunt u lezen in de volgende nieuws
brieven. De coördinator houdt u verder op de 
hoogte. 



LEZ ING STAMBOOMONDERZOEK 

Veel mense n zijn geinteresseerd in het verle
den. Nog meer mensen zijn geinteresseerd in het 
verleden van hun eigen voorouders. Dit was 
duidelijK te merKen aan de opKomst voor de 

. lezing van dhr. Peeters over genealogie. 
Hij behandelde in zijn uitvoerige betoog de 
initiële elementen die een genealoog dient te 
weten om een stamboom op te stellen: speciFieke 
begrippen, de aanvang, de belangrijkste archieF
bronnen en de notering van de gegevens. 

Een samenvatting van de lezjng is te verKrijgen 
bij F. RaeijmaeKers, AKKers 2, tel. 68 86 24. 

I UITSTAP THORN 

De bus vertroK met 34 leden en niet-leden naar 
Thorn. De onvermijdelijKe omleiding zorgde dat 
we iets achterop het schema geraakten. De uit
steKende gids schilderde een prachtig beeld van 
het verleden van het witte stadje, een verleden 
dat op vele plaatsen zichtbaar was, ondermeer in 
de prachtige baroKKe abdijkerK. Deze kerK heeFt 
een opvallende trappengalerij die niet zou 
misstaan in een roccoco-paleis. 
In de namiddag was een bezoeK aan Maastricht 
voorzien. Door de vertraging viel het bezoek wel 
wat Kort uit, maar deze mooie stad valt toch 
niet in één middag te bezichtigen. 



GEREEDSCHAP 
L-----------------~ 

. Loreto-kapel in Thorn, 
ontworpen naar de . 
Baarlese kapel. 
Uit "Publ/cations", 
Maastricht 1975, 
A. Mekking 

Het onbekende gebruiksvoorwerp van Gust Haagen 
(zie vorige nieuwsbrieF) heeFt vele reacties 
losgeweekt. Navraag in de kuiperswereld bracht 
geen uitsluitsel. Gust is zelFs naar Edegem en 
Terheijden geweest voor opheldering. 
Mogelijk gaat het om een gebruiksvoorwerp van 
een miltaire chirurg uit de 16"-17" eeuw. Een 
vergelijking met het aangeduide instrum nt v an 
de illustratie toont dit aan. 
Illustratie uit: GeoFFrey en Angela Park r, 
Europese soldaten 1550-1650. Bussum, 1878, P- 7_ 



Een collectie sierlijke instrumenten die de ervaren militaire chirurg 
in de 16de eeuw gebruikte: zagen, messen, bijlen, tangen en zelfs 
een boor . .. Het was dus niet voor niets dat de artsen in de volks- . 
mond 'been-zager' genoemd werden. 
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MUSEUMBEZOEK 
7 JULI 

De heemhundekring 'De Vlierbes' v a n Beer se 
begon in 1985 met het Heemkundig Museum_ Twee 
jaar later werd het plechtig geopend_ Het is dus 
nog niet zo lang dat het vroegere gemeente huis 
'TempelhoÇ' aan de Bisschopslaan 1 als museum 
werd ingericht_ In wisselende tentoonstellingen 
worden allerlei uitzichten van het heemkundig 
erÇgoed voorgesteld_ 
In de zaal Karel van Nyen. genoemd naar een 
voormalig burgemeester, staan allerhande bede
vaartvaantjes. doods- en devotieprentjes. ex
librissen en menu's uitgestald; ook oorlogsgeld, 
mannekenspapieren en wat te maken heeÇt met de 
viering van Sint-Cornelius. die in deze gemeente 4 

een bedevaartkapel heeÇt_ 
Oud boerengetuig uit de streek, vall e n en klem
men voor rattenvangers. de werktuigen van de 
smid. de strodekker en de meubelmaker kregen een 
plaats_ Het museum heeÇt ook een collecti e 
lanpen. wijwatervaten en pijpen_ Hier wordt ook 
het duivenhouden en wat er bij komt kijke n in 
ere gehouden_ De oude verenigingsvlaggen getui 
gen van een levendig verleden_ Streek-eige n is 
wat er bewaard wordt uit de typische nijve rhe id 
in deze gemeente. het steenbakken_ 
Het is zeker de moeite om eens een kijkje te 
gaan nemen in dit voormalig gemeentehuis. ook al 
omdat er vergelijkingen te trekken zijn met 
'ons' gemeentehuis van Baarle-Hertog_ 
Het geleid bezoek begint om 20_00 uur_ S a me n
komst en vertrek met auto's op de Loswa l om 
19_30 uur_ Meerijden is mogelijk_ 



WAT DOET DE HEEMKUNDE KRING ? 

Zij organiseert verschillende activiteiten 

voor elk wat wils. 

Voor de licht-geinteresseerden o.a. 

lezingen en voordrachten 
oude ~ilms over onze dorpen 
excursies 
natuurwandelingen 

Voor de meer actieve leden ook WERKGROEPEN, 

die zich met één bepaald aspect bezighouden. 

Op dit moment zijn er de werkgroepen 

archie~onderzoek 

mondelinge geschiedenis 
kunst 
spoor- en wegennet 
bijzondere gebouwen 
landschap 
prehistorie 
Ulicoten 

maar ook andere werkgroepen zijn mogelijk, 
a~hankelijk van de interesse van de leden. 
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BAARLE 

ULICOTEN 

ZONDEREIGEN 

CASTELRE 

M. Voeten-Wouters 
Spoorpad 8 
5111 BW Baarle-Nassau 
tel. 04257-8133 

J. Geerts 
Bosstraat 5 
5113 BR Ulicoten 
tel. 04248-338 

M. Versmissen 
Zondereigen 46 
2338 Baarle-Hertog 
tel. 014/ 63 34 41 

M. Hurks 
Stoope Stede 2 
5114 AC Castelré 
tel. 04253-8718 

I 
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