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1 Voorwoord 

Een paar jaar geleden bracht 
Amalia een unieke extra Van 
Wirskaante uit over MN 7, 
het militaire radio luister- en 
zendstation in Baarle-Hertog. 
Dat station stond in de Eerste 
Wereldoorlog aan de Hoogbraak, 
vlakbij de kloosterhoeve. 

Bijzonder is dat de extra Van 
Wirskaante met als titel 'Het 
mysterie van de Nonnenkuil 
ontrafeld' die we op zondag 
13 april 2014 presenteerden, 
wederom verhaalt over een 
stuk belangrijke geschiedenis in 
dezelfde buurt van ons dorp. De 
titel van deze publicatie is een 
passende samenvatting van het 
geschiedkundig onderzoek naar 
het verblijf van de zusters Fran
ciscanessen in het klooster Sint
Catharinaberg en de daarnaast 
gelegen Loretokapel. Daarvoor 
moeten we terug naar de periode 
1663 tot 1785. De gebouwen, 
waarvan vandaag de dag niets 
meer is terug te vinden, ston
den destijds op de hoek van de 
Chaamseweg I Hoogbraak met 
de NonnenkuiL De kloosterhoeve 
die vlak bij het klooster stond en 
destijds verpacht werd door de 
zusters, staat er nog wel, zij het 
niet meer in de toenmalige staat. 
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André Moors. 

André Moors, redacteur van ons 
zeer gewaardeerde heemblad 
Van Wirskaante, nam ruim een 
jaar geleden het initiatief om 
te werken aan een publicatie 
over die episode uit de Baarlese 
geschiedenis en werd daarin vol
ledig gesteund door ons bestuur. 
André bezocht daarvoor enkele 
archieven in zowel België als 
Nederland. Tijdens een van die 
bezoeken ontmoette hij mevrouw 
Treza Van Steen uit Beerse. Zij 
heeft enorm veel ervaring in het 
onderzoek in oude archieven. 
Grote waardering hebben wij 
voor haar aan André getoonde 

bereidheid om in alle daarvoor in 
aanmerking komende archie-
ven op zoek te gaan naar oude 
documenten, die veel vertellen 
over deze episode in de Baartese 
geschiedenis. Er kwam een schat 
aan informatie boven tafel. Vaak 
waren die oude documenten 
geschreven in moeilijk leesbaar 
Oudnederlands. Geen probleem, 
ook die geschriften werden 
door haar allemaal ontcijferd 
en omgezet naar begrijpelijke 
Nederlandse taal. Wat ze in de 
archieven vond, werd verwerkt in 
deze publicatie. 
Mevrouw Van Steen, heel harte
lijk dank daarvoor! 

Treza Van Steen. 



Jacques Boone. 

Er werden ook in het Frans 
geschreven oude documenten 
gevonden. André deed voor een 
aantal vertalingen een beroep 
op de heer Jacques Boone uit 
Merksplas (auteur van de publi
catie over de eerdergenoemde 
MN 7). Ook Jacques zei onmid
dellijk zijn medewerking toe. 
Prachtig toch! 

Het resultaat van al hun werk, 
speciaal de grote hoeveelheid 
werk verricht door Treza Van 
Steen waarin ontzettend veel tijd 
is gekropen, is nu te zien en te 

lezen in deze unieke publica
tie. We hadden nooit verwacht 
dat we zóveel aan de weet 
zouden komen over de rol van 
pastoor van Herdegom en onze 
beschermvrouwe Amalia van 
Solms; over de grote beteke
nis van de Loretakapel en het 
klooster Sint-Catharinaberg; 
over het teven en werken van de 
zusters Franciscanessen; over 
de inventaris en inrichting van 
de kapel en het klooster; over de 
kloosterhoeve enz. 

Deze publicatie kon er komen 
met dank aan onze hoofdsponsor 
de Koninklijke Drukkerij Em. 
de Jong bv. en een zevental 
b€drijven in de buurt van de 
locatie waar de Loretakapel en 
het klooster hebben gestaan. 
Bijzonder is toch ook dat de 
presentatie van deze extra Van 
Wirskaante plaatsvond in een 
bedrijfsruimte van Bart Antens 
aan de NonnenkuiL 

De enige tastbare herinnering 
aan het verblijf van de zusters 
is een bijzonder mooi albasten 
Mariabeeldje dat destijds in 
het klooster heeft gestaan. Het 
is eigendom van ons lid Roger 
Wouters, die het door erfenis 

heeft verkregen. De gerenom
meerde Baarlese beeldhouwer 
Stan Grooten heeft daarvan een 
prachtige replica gemaakt. Dat 
dit beeldje- met medewerking 
van de gemeente Baarie-Hertog 
- een permanente plaats heeft 
gekregen vlakbij de plek waar het 
klooster stond, stelt onze Heem
kundekring bijzonder op prijs. 
Uiteraard krijgen de leden van 
onze vereniging en de buurt
bewoners aan de Chaamseweg 
I Hoogbraak I Nonnenkuil dit 
unieke document gratis aange
boden. U komt er zelfs originele 
tekeningen van de Loretakapel 
en het klooster Sint-Catharina
berg in tegen. 

Ad Jacobs, voorzitter Heem
kundekring Amalia van Solms 
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2 Inleiding 

ledereen in Baarleweet dat er van het klooster Sint-Catharina- Oe zoektocht in de archieven 
een straat is met de naam 'Non- berg Baarie-Hertog in Beveren; leverde een schat aan informatie 
nenkuil'. En een aantal men- de Religiekas, de Geheime Raad op. Daardoor Kunnen wij u nu 
sen in Baarle zegt op de vraag en de Verzameling kaarten en over dit stuk van de Baartese 
waarom die straat zo heet: "Oh, plattegronden in Brussel), het geschiedenis, een authentiek 
daar schijnt vroeger een nonnen- Regionaal Archief in Tilburg, het beeld verschaffen over het verblijf 
klooster gestaan te hebben. " Wel, Dekenij-archief in Hoogstraten, van de zusters in Baarle. 
die mensen hebben gelijk. Maar de bibliotheek van het Begijnhof 
daar blijft het dan ook bij. in Hoogstra ten, het archief van We vonden zelfs zóveel informa-

de abdij van Tongerlo, het bis- tie. dat we er voor gekozen heb-
Het bijzondere is nu dat Heem- domarchief van Antwerpen, het ben om niet alles in deze extra 
kundekring Amalia van Solms BHIC in Den Bosch, enz. Van Wirskaante op te nemen. Zo 
u in deze extra Van Wirskaante zijn een aantal tabellen en oude 
heel veel informatie verschaft Daarnaast werd het museum teksten ingekort. 
over het verblijf van de zusters van de zusters Franciscanessen De uitgebreidere studie met 
Franciscanessen aan de Nonnen- in Oirschot bezocht en werden alle bronvermeldingen is echter 
kuil gedurende de periode 1717 verscheidene boeken bestudeerd geschiedkundig zo waardevol, 
tot 1785. Er werd met name waaronder: 'Op de bres voor Kerk dat die altijd is in te zien in de 
door Treza Van Steen uitgebreid en Enclaves' van Gerardus van bibliotheek van ons heemhuis en 
archiefonderzoek gedaan en Herdegom, 'Bijdragen tot de ge- op onze website: 
foto's gemaakt van oude archief- schiedenis van Baerle' van J.P.H. www.amaliavansolms.org 
stukken in de Rijksarchieven van van den Broek en 'Ons Baarle 
België (het Oud Gemeentearchief een bijzonder dorp' van Henricus Van de gebouwen aan de Non-
van Baarie-Hertog en het archief Joosen. nenkuil (op de hoek van de 

<i ~ 
CHAAMSEWEG 

-:: " [ / ~· • I "HC H"lliCG • 

HOOGBRAAK 
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Chaamseweg I Hoogbraak I 
Nonnenkuill is niets meer terug 
te vinden. Die werden op het 
eind van de 18e of het begin van 
de 19e eeuw volledig gesloopt. 
Bijzonder trots zijn we dan ook 
dat we twee oude tekeningen 
hebben: één van het klooster, 
een andere waarop de Loretaka
pel en bijgebouwen te zien zijn. 
Erg uniek! Uiteraard zijn deze 
twee tekeningen in deze Van 
Wirskaante opgenomen. 
De zusters hadden ook een 
kloosterhoeve rechts op de hoek 
van de Chaamseweg I Hoog
braak, gelegen achter de huidige 
vrijstaande woning. 

De kloosterhoeve, in de loop van 
de jaren sterk gewijzigd, staat 
er nog steeds! Uiteraard ziet u 
daarvan foto's en beschrijven we 
het gebruik van de kloosterhoeve 

ten tijde van het verblijf van de 
zusters. Bijzonder leuk is dat we 
u een foto kunnen tonen van het 
Mariabeeldje dat destijds in het 
klooster stond (met dank aan 
Roger Wouters). 

Er is meer. 
Niet alleen gaat deze publicatie 
over het doen en laten van de 
zusters. Ook vertellen we over 
de bouw en het gebruik van de 
Loretakapel en het klooster, de 
kloosterhoeve, de prominente rol 
van pastoor van Herdegom in die 
tijd, de omvangrijke inventaris in 
de kapel en het klooster en de 
verkoop van die inventaris, in
formatie over de zusters zelf met 
naam en toenaam alsook hun 
verblijfplaatsen na hun vertrek 
uit het klooster, de houding van 
keizer Jozef 11 waardoor de zus
ters in 1784 moesten vluchten, 

de verkoop van het klooster in 
1785 (akte verleden in 1786). 

Andere interessante zaken uit 
de periode, vanaf ca. 1650 tot 
eind 1790 nemen we in deze 
publicatie mee. 

We hebben er voor gekozen om 
(gedeelten van) oude documen
ten ongewijzigd , met taal- en 
schrijffouten, op te nemen in 
deze publicatie. Die documenten 
hebben we telkens cursief op
genomen en heel vaak vertaald 
naar hedendaags Nederlands. 

Ik wens u mede namens Treza 
Van Steen en Jacques Boone 
heel veel lees- en kijkplezier! 

André Moors 

NONNENKUIL 
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3 Dankwoord 

Begin 2012 bezocht ik twee keer 
oud-Baarlenaar pastoor George 
Dirven in het rusthuis van Leu
ven. Hij werd op 14 juli 1929 
geboren aan de Molenbaan in 
Baarle-Hertog. 

Met dank aan George Dirven 
zijn wij op het idee gekomen 
om een extra Van Wirskaante 
te maken over het Sint
Catharinaklooster en de 
Loretokapel. 

George deed de laatste 25 jaar 
in een aantal archieven opzoe
kingen i.v.m. de geschiedenis 
van Baarle. Jammer genoeg 
heeft hij dat niet allemaal in 
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tekst kunnen omzetten. Hij heeft 
al zijn opzoekingen op fiches 
gezet. In het voorjaar van 2012 
bezocht ik hem enkele malen en 
verwonderde mij toen over zijn 
grote kennis van de geschiede
nis van Baarle. Ook sprak ik 
toen met hem over Loveren en 
de NonnenkuiL Vanwege zijn 
broze gezondheid hebben we 
onze gesprekken niet kunnen 
voortzetten. Kort daarna, op 9 
mei 2012, overleed hij. 
Maar mijn interesse voor Loveren 
en de Nonnenkuil was, met dank 
aan George, gewekt. 

In oktober 2012 presenteerde 
Amalia de tentoonstelling 'Lo
veren in de schijnwerper'. Die 
tentoonstelling werd toen door 
veel mensen bezocht, waaronder 
familieleden van wijlen pastoor 
George Dirven. Tot mijn grote 
verrassing brachten zij een kopie 
van een tekening mee van het 
klooster aan de Nonnenkuil, 
afkomstig van George. Meteen 
was er voor mij alle reden om de 
draad weer op te pakken. 

In het Rijksarchief van Beveren 
ontmoette ik in maart 2013 
mevr. Treza Van Steen uit Beerse. 
Ik vroeg haar of zij iemand kende 

die mij behulpzaam zou willen 
zijn bij het vertalen van vaak 
moeilijk leesbare Oudnederland
se documenten. Spontaan bood 
ze mij haar hulp aan. Maar er 
was meer dan dat. Geheel 
belangeloos ging zij daama 
maanden lang op zoek naar 
meer oude documenten in aller
lei archieven. Alles wat ze daar 
vond, werkte zij minutieus uit. 
Hoeveel tijd dat dit haar allemaal 
heeft gekost, is eigenlijk buiten 
alle proporties. Zoveel is zeker, 
deze publicatie was slechts een 
fractie geweest van wat het nu is 
en had er nooit zo uitgezien als 
ik haar niet ontmoet had! 
Namens alle leden van Amalia 
en alle overige lezers van deze 
Van Wirskaante wil ik haar 
daarom hartelijk dank zeggen! 

Hetzelfde geldt voor dhr. Jacques 
Boone uit Merksplas. Hij was 
desgevraagd meteen bereid om 
een aantal in het Frans gestelde 
documenten te vertalen. En ook 
hij ging zelfstandig op zoek naar 
ander bronmateriaaL Daarom 
geldt de hiervoor uitgesproken 
dank ook voor Jacques. 

Een woord van dank is zonder 
enige twijfel ook van toepassing 



op een aantal andere mensen die 
op de een of andere manier een 
bijdrage hebben geleverd. 
Ik noem ze in willekeurige 
volgorde: 
- (wijlen) George Dirven en zijn 

familieleden Jos Dirven en 
Stan Braspenning; 

- medewerkers van het Rijks
archief Brussel, Antwerpen 
(dhr. M. Oesterbosch en 
dhr. E. Houtman) en Beveren; 

- medewerkers van het 
Regionaal Archief in Tilburg; 

- Mark Vermeer (vertaling 
Latijnse teksten); 

- Wim de Bakker van Heemkun
dekring De Kleine Meijerij uit 
Oisterwijk; 

- medewerkers van het Begijn
hofmuseum in Hoogstraten; 

- medewerkers van het Stads
archief in Hoogstraten (Deke
nij- en Begijnhofarchief); 

- E.P. Anselm, archivaris van de 
abdij in Tongerlo; 

• de heer J. Van den Nieuwen
huizen, archivaris Bisdom
archief Antwerpen; 

- medewerkers van het BHIC in 
Den Bosch; 

- zuster Medardo en dhr. 
K. Leenders van het kloos
ter der Franciscanessen in 
Oirschot; 

- medewerkers van de Univer
siteit van Amsterdam Erfgoed. 
Bijzondere Collecties; 

- Geschied- en Heemkun
dige Kring Het Land van 
Thorn; 

- de heren Antoon van Tuijl, 
Herman Janssen. Jan Broos, 
Frans Vermeer, Fons Raeijmae-

kers, Roger Wouters, allen lid 
van onze vereniging; 

- beeldhouwer Stan Groeten; 
- directie en medewerkers van 

de Koninklijke Drukkerij 
Em. de Jong. 

André Moors 

In de bezochte archieven vind je ook regelmatig bijzondere oude 
documenten, zoals deze met lakzegels. 
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4 Een stukje geschiedenis vooraf 

4.1 De Tachtigjarige 
Oorlog en de Vrede 
van Munster 

In 1568 beginnen de Neder
landen een opstand tegen hun 
Spaanse overheersers die uitein
delijk tachtig jaar zal duren. Met 
de Vrede van Munster in 1648 
komt een einde aan de Tachtig
jarige Oorlog tussen Spanje en 
de protestantse provincies van 
de Noordelijke Nederlanden. De 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden wordt als soeve
reine staat erkend. De Vrede van 
Munster is onderdeel van de 
Vrede van Westfalen, die ook een 

einde maakt aan de Dertigjarige 
Oorlog tussen een groot aantal 
andere Europese landen. 
Een belangrijk indirect gevolg 
van dit verdrag is het feit dat het 
Nederduits Gereformeerde geloof, 
de staatskerk van de Republiek 
wordt. Alle katholieke goederen 
vervallen aan de overheid: niet 
alleen kerken en kapellen, maar 
ook kloosters en hun bezittingen. 

4.2 De consequenties van 
de Vrede van Munster voor 
Baarle 

Voor Baarleblijken aan de Vrede 
van Munster grote consequen-

De eedaflegging tijdens de Vrede van Munster op 15 mei 1648 
(Bron: Gerard Terborch, Rijksmuseum Amsterdam). 
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ties verbonden te zijn. De 
grens tussen Spanje (katholiek) 
tegenover Holland (protestant) 
loopt vanaf dan dwars door het 
dorp. Baarle-Hertog, behorend 
tot het Land van Turnhout, blijft 
bij Spanje terwijl Baarle-Nassau, 
als onderdeel van de Baronie van 
Breda, bij de Republiek komt. De 
enclaves blijven bestaan omdat 
Amalia van Solms, als vazal van 
de Spaanse Koning, verplicht is 
de rechten van de heerlijkheid 
Turnhout te verdedigen. Dat doet 
zij als Vrouwe van Turnhout met 
verve. Vanuit haar protestants 
georiënteerde regeringsfunctie 
komt zij toch op voor de rechten 
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Dit kaartje verschaft duidelijkheid over de Nederlanden na de 
Vrede van Munster. De enclaves van Baarie-Hertog behoren 
dan ook tot de Oostenrijkse Nederlanden maar zijn niet blauw 
ingekleurd (Bron: histoforum.net/ontstaan/K13.htm). 

van de katholieke mensen in 
de enclaves. Bovendien heeft 
ze als Vrouwe van Breda ook 
goede zorg voor de inwoners van 
Baarle· Nassau. 

Met haar invloed aan het Neder
landse hof zorgt zij ervoor dat 
Baarie-Hertog 'Spaans' blijft. De 
Remigiuskerk blijft open voor 
de katholieken en de enclaves 
zijn gered van een dreigende 
annexatie. 
Een terechte eretitel van Amalia 

' ) 

van de enclaves van Baarie-Her
tog (B) en Baarle-Nassau (NL)'. 
Maar ook de rol van pastoor van 
Herdegom bij het handhaven van 
de enclavesituatie mag bepaald 
niet onvermeld blijven. 

Kort na de Vrede van Munster 
eigent prins Willem 11 van Oranje 
zich alle kerkelijke goederen toe. 
In Baarle komt zijn onderdros
saard (plaatsvervanger van de 
heer) in het gezelschap van een 
groot aantal soldaten en een 
wagen met predikanten beslag 
leggen op de goederen van de 
Katholieke Kerk. De kapel op Nij
hoven wordt gesloten nadat grote 
vernielingen zijn aangericht door 
de beeldenstormers. Zij beëindi
gen hun werk nadat één van hen 
zich bezeerd heeft in een poging 
om een kruisbeeld te vernie-
len, wat door getuigen wordt 
verklaard als een teken van Gods 
woede. Wanneer onderdrossaard 
Daniël Buycx vervolgens in het 
centrum de Remigiuskerk wil 
onteren en sluiten, komt het tot 
een twist met van Herdegom, 
witheer (norbertijn) van de abdij 
van Tongerlo en op dat moment 

van Solms luidt dan ook: 'redster Ca. 1930: de monumentale Remigiuskerk. 
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kapelaan van de Baarlese 
parochie. Hij ontzegt de soldaten 
en predikanten de toegang tot 
de Remigiuskerk. Hij beweert 
dat de kerk zich bevindt op het 
grondgebied van Baarle-Hertog, 
behorende tot het Land van 
Turnhout en dus tot het konink
rijk Spanje. De bewijzen daarvan 
heeft hij overgemaakt aan de 
Prins van Oranje. Care!, een neef 
van pastoor van Herdegom, is 
dan verbonden aan het hof in 
Den Haag. Hij legt de contacten 
met Amalia van Solms waardoor 
de Baarlese kerk gespaard blijft. 

4.3 De schijnwerper op 
Amalia van Solms 

Amalia wordt op 31 augus-
tus 1602 in het kasteel van 
Braunfels (Duitsland) geboren 
als dochter van graaf Johann 
Albrecht van Solms-Braunfels en 
diens eerste gemalin Agnes van 
Sayn-Wittgenstein. Rond 1620 
komt zij met haar familie vanuit 
Duitsland naar Den Haag. Fre
derik Hendrik. haar toekomstige 
man, is op 29 januari 1584 in 
het Delftse Prinsenhof geboren 
als twaalfde en laatste kind van 
Willem van Oranje en diens 
vierde vrouw, Louise de Coligny. 
Hij wordt verliefd op Amalia en 
trouwt met haar op 4 april 1625. 
Het burgerlijke huwelijk is vier 
dagen eerder gesloten. Uit hun 
huwelijk worden negen kinderen 
geboren. De eerstgeborene op 27 
mei 1626 is Willem 11. 
Uit de geschilderde en gegra
veerde beeltenissen blijkt dat 
Amalia een fiere en energieke 
vrouw is. Zij is een vrouw met 
hoge plichtsopvattingen. 
Amalia's echtgenoot overlijdt in 
Den Haag op 14 maart 1647. 
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1650: Amalia van Solms speelde in de tijd van 
pastoor van Herdegom een zeer belangrijke 
rol voor Baarle (Bron: Gerard van Honthorst, 
Rijksmuseum Amsterdam). 

Zij zelf overlijdt op 8 augustus 
1675. 

4.4 De schijnwerper op 
pastoor Gerardus van 
Herdegom 

In de boeken die Gerardus van 
Herdegom vermelden, wordt 
als doopdatum 28 april 1617 
opgegeven. gebaseerd op dele
denlijst van de abdij te Tongerlo. 
Bij zijn intrede in het klooster en 
daaropvolgende aanvaarding als 
postulant, was blijkbaar geen 
doopbewijs van de parochie van 
herkomst vereist. 
In het doopboek van de hoofd· 
kerk te Mechelen staat echter 
een ander jaartal. het verschilt 
maar eventjes vier jaren. 
namelijk 1613. Gerardus van 
Herdegom wordt dus gedoopt in 
Mechelen op 28 april 1613. 
Hij studeert in Leuven. 
Op 25 november 1635 meldt hij 
zich aan de poort van de Nor
bertijnen abdij van Onze Lieve 
Vrouw te Tongerlo, waarna hij op 

24 september 1637 zijn eeuwige 
geloften aflegt. 
Op 6 september 1638 vertrekt 
hij naar Rome, voor het volgen 
van de vijfjarige theologie
opleiding (hij is ingeschreven als 
student aan het Sint-Norbertus
college te Rome van 18 decem
ber 1638 tot 9 april 1643). De 
priesterwijding vindt plaats op 
21 december 1641. In 1643 
keert hij uit Rome terug naar 
Tongerlo. 
Op 20 december 1644 wordt hij 
door abt Wichmans als vicaris 
(hulppastoor) te Alphen aange
steld. In 1648 wordt Gerardus 
kapelaan van de Remigiuspa· 
rochie in Baarle. Eind 1649 
volgt hij Laurentius Leppens 
op als pastoor en blijft dit ambt 
uitoefenen tot zijn overlijden op 
2 oktober 1675 te Tongerlo. 
Zoals in die tijd meer gebrui
kelijk, latiniseert hij zijn naam 
(hij zet zijn naam om naar het 
Latijn). Hij ondertekent stee
vast met F(rater) Gerardus Ab 
Herdegom. 



Een gravure van de abdij van Tongerfo uit 1650 
(Bron; RHC Tilburg). 

2013; De abdij van Tongerfo, grotendeels zoals in de tij d van van 
Herdegom. 

2013; De abdij van Tongerlo is bijzonder monumentaal. 

Een zeer belangrijke realisatie 
van pastoor van Herdegom is 
de op zijn initiatief in 1663 in 
de buurt van de Nonnenkuil ge· 
bouwde Loretokapel {later meer 
hierover). 
Bijzonder is ook dat de zusters 
Franciscanessen uit Oisterwijk 
begin 18e eeuw op de vlucht 
moeten voor de protestanten. 
Zij vestigen zich in de Belgische 
enclave nabij de Loretakapel op 
de hoek van de Chaamseweg I 
Hoogbraak I Nonnenkuil, bou
wen er een klooster en nemen 
de Loretakapel op een bepaald 
moment met instemming van het 
parochiebestuur in gebruik (later 
meer hierover). 

Een kroniek, samengesteld 
door pastoor van Herdegom, is 
gelukkig niet verloren gegaan. 
Dit voornamelijk in het Latijn 
geschreven stuk wordt thans 
bewaard in het kerkarchief 
van Baarie-Hertog en is door 
Pietervan Eijck uit Alphen (op 
83-jarige leeftijd!) vertaald. Het 
resultaat is het buitengewoon 
interessante boek 'Op de bres 
voor Kerk en Enclaves' 'Annafes 
et Documenta Pastoralus de 
Baerle ab anno 1648 usque ad 
anno 1667'. 

4.5 Baarle rond 1650 

In het kader van de onderhavige 
publicatie 'Het mysterie van de 
Nonnenkuil ontrafeld' is het 
-denken we- interessant een 
kijkje te nemen in het Baarle 
van rond 1650. Dat is dus de 
tijd dat van Herdegom pastoor 
wordt in Baarle. 
Volgens de volkstelling van 
1693 telde Baarie-Hertog (zon
der Zondereigen) 258 inwoners. 
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Ca 1660: handtekening van pastoor van Herdegom 
(Bron: Abdij van Tongerlo Inventaris Bundel V 1654, nr. 629). 

Over het aantal inwoners van 
Baarle-Nassau in die tijd hebben 
we geen informatie. 

In het boek 'Op de bres voor 
Kerk en Enclaves' staat een ei
gentijdse beschrijving van Baarle 
van de hand van streek- en 
gemeentearchivaris A.M .C. Zom. 
Een klein gedeelte daaruit: 

Rond Baarle zijn er dan 
veel heidevelden. Vanwege 
de grote afstand tot 
Baarle heeft Ulicoten een 
eigen parochiekerk (de 
schrijver bedoelt een eigen 
kapel, onderhorig aan de 
parochiekerk van Baarle). 
De overige verspreid 
liggende woonkernen 
bestaan vooral uit wat bijeen 
gegroepeerde boerderijen 
en daglonerhuisjes. Wandelt 
men door het dorp dan 
merkt men op geen enkele 
wijze dat men grenzen 
passeert. Toch weet elke 
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Een handschrift, samengesteld 
door pastoor van Herdegom, 
is gelukkig niet verloren 
gegaan. Dit buitengewoon 
interessante boek hebben wij 
voor deze publicatie regelmatig 
geraadpleegd. 

inwoner precies onder welke 
heer of schepenbank hij 

of zij hoort. Al vanaf 1198 
is er sprake van 'Baarle 
onder de Hertog' en 'Baar/e 
onder Breda' en sinds de 

14e eeuw functioneren er 
twee schepenbanken. De 
zandwegen rond Baarle 
komen a/fen uit bij de 
Remigiuskerk. De Singel is 
misschien een beetje verhard 
met plaggen, kleigrond of 
zwarte aarde. De meeste 

inwoners leven in diepe 
eenvoud en kunnen met 

hard werken en met de 
oogsten uit eigen hof net 
rondkomen. Vlakbij de Singel 
staat dus een pracht van een 
kerk in Kempische gotiek, 

nog maar een paar jaren 
tevoren vergroot en helemaal 
opgeknapt. Elke Baar/enaar 
is er trots op. Er is maar één 
parochie. Logisch, het hele 
dorp behoort tot het bisdom 
Antwerpen. 

Op Loveren staat kasteel 
Bruheze, dat voor het eerst in 
de 14-eeuw vermeld wordt. 
Het is omgeven door een 
gracht en bereikbaar via een 
fraaie laan van eikenbomen. 
Schout Vereist woont er. Rond 
het driehoekig plein treft men 

het huis De Zwaan, een statig 
logement, waar de postkoets 
een halte heeft. Er staan 
ongeveer twintig huizen, met 
ongeveer 120 bewoners. 
Passeren we daarna weer de 
Singel en gaan we richting 
Nijhoven, dan komen we eerst 
nog langs een kort lint van 
huizen en huisjes. Over een 
zandweg over de hei bereiken 
we de St. Salvatorkapel. 



De Singel in Baarle in 1836 volgens een aquarel van WA. Alting van Geusau. Let ook 
op de bijzondere wijze waarop de lindebomen zijn geknipt. 

De Kerkstraat in Baarle in 1840 volgens een aquarel van WA. Alting van Geusau. 

Het statige logement 'In de Zwaan' op Loveren. 



5 De periode vóór de komst 
van de zusters naar Baarle 

Belangrijkste hoofdstukken in 
deze publicatie zijn uiteraard de 
Loretakapel en het Sint-Catha
rinaklooster met hun bewoners, 
de zusters Franciscanessen. 

We willen echter eerst kort aan
dacht schenken aan het beschrij
ven van enkele activiteiten van 
pastoor van Herdegom vanaf zijn 
komst naar Baarle in 1648 tot 
1663, het jaar waarin de Loreto
kapel wordt gebouwd. Naast de 
zielzorg voor de parochianen in 
Baarle houdt de pastoor zich dan 
ook bezig met het oplossen van 
pastorieproblemen en het kopen 
van grond en gebouwen aan de 
Hoogbraak I Nonnen kuil. 

5.1 Huisvesting 
van de pastoor 

Pastoor van Herdegom is vanaf 
het moment dat hij pastoor wordt 
in Baarle volstrekt duidelijk over 
zijn huisvesting, zo blijkt. Hij 
weigert namelijk om te gaan 
wonen in het Sint-Annahuis. 
Voorgangers van de pastoor, 
waaronder pastoor Leppens, 
wonen in dat huis gelegen op het 
grondgebied van Nassau, in de 

nabijheid van De Engel en het 
huidige Sint Annaplein. 

Van Herdegom huurt bij zijn aan
komst in Baarle een klein huis, 
hetgeen blijkt uit onderstaande 
tekst: 

Bij de aanvang van mijn 
pastoraat wilde ik geen 
verblijf aanvaarden in 
genoemd huis, dat gelegen 
was op het grondgebied 
van Nassau, opdat ik niet 
gedwongen zou zijn de 
stadhouder {drossaard} en de 
andere officiële ambtenaren 
van Nassau te erkennen. 
Daarom huurde ik een klein 
huis in de buurt van de kerk, 
waarin ik met mijn moeder en 
met de kapelaan gedurende 
twee jaar tamelijk krap heb 
gewoond. 

Uit de hierna opgenomen akte 
blijkt dat pastoor van Herdegom 
vanaf 29 januari 1652 het Sint 
Annahuis en daarbij gelegen 
akkers e.d. voor een termijn van 
zes jaar verhuurt aan Adriaen 
Peeter Bruijnincx, getrouwd met 
Cornelia Mertens: 

ST. ANNAPLEIN i 

Het Sint-Annahuis stond in de buurt van het 
huidige Sint Annaplein. 
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heere heer Geraert ab 
Herdegom pastoor tot Baerle 
ende bekende verhuert 
te hebben Adriaen Peeter 
Bruynincx soone ende 
Gomelia Adriaen Geert 
Merlens dochter desse/fs 
huysvr(ouw)e ... een huijs 
genaempt Sint Annen huijs 
metten hoff dries ende 
lant d(aer)aen gelegen 
concernerende de Pastorije 
van Baerl . .. met noch 
seeckeren acker genaempt 
heylich cruys acker met 
noch seecker ciavervelde •.. 
voor eenen termyn van sesse 
Jaeren lanck 
geduerende, ... 

In 1694 branden het Sint-Anna
huis en het er bij behorende H. 
Kruishuis volledig af. Ze worden 
niet meer opgebouwd. 

5.2 Aankoop van de 
boerderij op de Hoogbraak 

Al vrij snel na de komst van de 
pastoor naar Baarlekomen er in 
het dorp goederen te koop in het 
rechtsgebied van de Koning van 
Spanje (dus grondgebied van 
Baarle-Hertog), die zeer geschikt 
lijken voor een doelmatige inrich
ting van een pastorie. 
Op 29 januari 1652 wordt een 
boerderij (de latere pastorie en 
kloosterhoeve) met gronden op 
de Hoogbraak verkocht door 
Adriaen Peeter Bruynincx en Cor· 



Het vooraanzicht van de kloosterhoeve tijdens 
de Eerste Wereldoorlog (Bron: Koninklijk 
Legermuseum in Brussel). 

nelia Adriaen Geert Mertens. zijn 
vrouw. Koper is Jonkvrouw Marie 
Muyskens, weduwe van Mr 
(Magister of Meester) Pauwels 
Oijen (was practesyn [advocaat 
mogelijk dokter] binnen hasselt). 
Maria Muyskens, eerder weduwe 

van Adriaen van Herdegom, is 
de moeder van pastoor Gerardus 
van Herdegom. 

Dat het hier om een niet-alle
daagse verkoop gaat, kunnen 
we afleiden uit het feit dat naast 

de schepenen van Baerl onder 
den hertoghe ook de Schepenen 
onder Nassauw aanwezig zijn. 
Trouwens. het verkochte eigen
dom lag onder de beide rechtsge
bieden (onder de Hertog en on
der Nassau) en wordt in de akte 
omschreven als een stede, huis, 
schuur, schaapskooi, turfschop, 
boomgaard, weiden, akkerland 
gelegen in de Hoochbraecke, 
(waaronder) de Heijninghe, het 
Hemelrijck, de Hultacker en een 
perceel hei en moerveld op de 
Strumpt in Ulicoten: 

seecker eene stede (plaats, 
boerderij), soo huijs hoff, 
schuere, schaepskoye ende 
tuerfschop met Landt ende 
driessen (weiden) d(aerJ 
toe behoorende gestaen 
ende gelegen tot Baerl 
inde hoochbraecke ... als 
Adriaen Geert Merlens en 
Dingentien Jaspar Cruysaerts 
... in eygendom beseten ende 

2013: De kloosterhoeve. Unks het woonhuis, rechts de grote schuur. 



gebruyckt hebben ... 
ierst de huyse metten schuere 
mette boomgaert hof ende 
driessen (weiden) ..• 
noch seecker parceel 
ackerlants gelegen over 
de straete genaempt de 
heijninghe ... 
noch een parceel ackerlants 
genaempt het hemelrijck oock 
daerontrent gelegen, ... 
noch een parceel ackerlants 
genaempt den hultacker 
gelegen inde hoochbraecxse 
acker, ... 
noch seecker eenen Acker 
ende bosch naest de heysyde 
daer aen gelegen geheeten 
den santacker commende 
Oost aenden ... hultacker ... 
noch seecker parceel heij 
en moervelt geheeten 
den brant ontrent strompt 
(Strumpt) onder Vuijlencooten 
(Uiicoten) ... 

De koopprijs bedraagt 5.000 
gulden. De moeder van pastoor 
van Herdegom betaalt 1.600 
gulden contant. Het resterend 
bedrag dient betaald te worden 
over drie jaar met intrest, met als 
onderpand de verkochte gronden 
en de boerderij. 

Een bijkomende voorwaarde bij 
de transactie is dat de verkoper 
de helft krijgt van de gezaaide 
rogge op de akker Het Hemel
ryck. Tevens behoudt de verko
per het moer (moeras) genoempt 
het blocxmoer. 

5.3 Laatste wilsbeschikking 
van de moeder van de pastoor 

Al vrij snel nadat de moeder van 
de pastoor op 29 januari 1652 
de goederen aan de Hoogbraak 
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I Nonnenkuil koopt, gaat haar 
gezondheidstoestand kennelijk 
hard achteruit. Ze overlijdt op 
15 februari 1652 en wordt 
begraven op 17 februari voor het 
hoofdaltaar van de Remigius
ker1<: 

Zij werd begraven op 17 
februari, in tegenwoordigheid 
van de naburige pastoors, 
voor het hoofdaltaar in het 
koor van onze kerk, welke 
plaats ik voor haar bestemd 
had uit overweging dat ik uit 
hoofde van mijn ambt daartoe 
verplicht was. 

Uit een akte van 1654 blijkt dat 
zij - kort voor haar dood - haar 
testament nog gewijzigd heeft. 

Zij vermaakt al haar vijvers en 
bossen, om die vervolgens te 
verkopen en het geld hiervan te 
gebruiken voor de verdere beta
ling van de boerderij. 

5.4 Prelaat Wichmans 
komt de pastoor financieel 
tegemoet 

Pastoor van Herdegom heeft ken
nelijk na het overlijden van zijn 
moeder behoorlijke financiële 
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1651: Abt Wichmans van de abdij in Tongerlo 
(Bron: kopergravure collectie R.A. T. in Tilburg). 



problemen. Uiteindelijk doet hij 
een beroep op Augustinus Wich
mans, prelaat van Tongerlo. 
In een akte van 22 juni 1654 
verklaart de pastoor dat hij in 
nood verkeert daar hij gestart is 
met grote kosten en reparaties 
om de huizen geschikt te maken. 
een afzonderlijke woning voor 
de pachter te bouwen en de erg 
zware intrest. Zijn moeder heeft 
slechts 600 gulden betaald en 
de koop met de herstellingen be
draagt meer dan 6.200 gulden: 

Soo verciaerf den 
voors(chreven) heer (van 
Herdegom} ... dat hy sy 
se/ven heeft gevonden 
in noot ende perplexiteyt 
(verslagenheid), vuyt 
oorsaecke dat hy begonst 
hadde te doen groote costen 
ende reparatien om de 
v(oor)s(chreven) huysingen 
bequaem (geschikt) te 
maecken tot syn behoeft ende 
oock in het maecken voor 
den pachter eene besonder 
(afzonderlijke) wooninge, 
midtsgaders was oock sy 
se/ven viendende in last van 
vuytnemende (uitnemende, 
geweldig) swaeren interest 
van soa veel duysenden midts 
van syn smoeders twegen 
maer en waeren getelt 600 
gul(den) ende dat den coop 
mette nootsaeckel(ijke) 
reparatie was beloopende 
over de ses dusent 
tweehonderf guldens. 

Ook in zijn werk 'Annales et 
Documenta Pastoralus de Baerle' 
vertelt de pastoor hierover: 

Terwijl ik om al deze zaken 
van huis was, had de schout 
gezorgd (omdat het tijdstip 
voor verhuizing nabij was) 
dat het gekochte huis 
werd gerepareerd. Het was 
namelijk langs alle kanten 
beschadigd, geen enkel dak 
was dicht, geen enkele vloer 
was fatsoenlijk verhard, 
geen deur en geen venster 
was nog heel, de tuin lag 
er verwaarloosd bij, en het 
ergste was, dat er een nieuw 
onderkomen bij gebouwd 
moest worden voor de 
rentmeester en diens familie. 
Zodoende liepen de kosten op 
(voor zover ik kan schatten) 
tot meer dan 1200 florijnen. 

Pastoor van Herdegom ziet ken
nelijk geen uitweg meer. Daarom 
heeft hij de E.H. Augustinus 
Wichmans, prelaat van Tongerlo, 
gevraagd om een aanzienlijke 
lening te krijgen. 
Wichmans komt de pastoor 
tegemoet, hem wordt een lening 
verstrekt van 5.280 gulden. 
Daarmee betaalt hij o.a. de repa
ratie van zijn huis. 

5.5 Het gebruik van 
de nieuwe pastorij 

Wanneer precies de pastoor 
zijn intrek genomen heeft in de 
nieuwe pastorie aan de Hoog
braak I Nonnenkuil, is ons niet 
bekend. Waarschijnlijk was dat 
kort na 22 juni 1654. 

Het huis was kennelijk ruim 
genoeg om nog een kamer te 
verhuren. Huurders waren: 

Deersaeme Heer Frederick 
Hen: van Steenbraeek 
Rentmeester des godtshuijs 
van Tongerloo inde Baronie 
van Breda, ende mijne Heere 
Jacobus Mallemans bij 
procuratie (volmacht) vanden 
Heere Prelaet van Tongerloo 
... seeckere camer gestaen 
binnen sijnen huijse ... 

Zij behartigen in de pastorie hun 
zaken in het kwartier van Breda. 
We maken dit op uit een akte 
van 2 november 1656. 
Ook in de jaren 1671-1672 
woont de pastoor niet alleen 
in de pastorie. In een rekening 
Staet van de Pastorije van 
Baerlevan 18 januari 1672 
vonden we hierover ook nog 
informatie. 

De opvolgers van pastoor van 
Herdegom, namelijk pastoor 
Schuermans en daarna pastoor 
Van Nederven wonen ook in dit 
huis. 

In een contract verhuurt de abdij 
van Tongerlo het huis aan pas
toor Van Nederven voor de peri
ode van zes jaar, iedere drie jaar 
opzegbaar. Hij dient het huis te 
houden in de huidige staat met 
inbegrip van de noodzakelijke 
reparaties. De huurprijs bedraagt 
60 gulden per jaar. 
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1706: Kopergravure van Baarle en omgeving vervaardigd door Frix. 
Mét de Loretokapel, kasteel Bruheze, de Sint-Remigiuskerk en de Sint-Salvatorkapel 
(Bron: Stadsarchief van Mechelen). 

~1 #,. 
·l ~ 

Ca. 1740: Baarleen omliggende dorpen. Nu ook met de Loretokapef, de Sint
Remigiuskerk, de Sint-Salvatorkapel en kasteef Bruheze (Chau) 
(Bron: Atlas der Neederlanden, Universiteit Amsterdam). 

Voor zowel deze kaart als de kopergravure uit 1706 geldt dat de verhoudingen niet 
helemaal kloppen. Men had in die tij"d niet de juiste apparatuur om te meten. 
En de namen kloppen niet altijd omdat men het dialect niet verstond. 
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6 De Loretakapel 

Pastoor van Hardegom is, zoals 
eerder vermeld, 'de grote man' 
voor wat betreft de realisering 
van de Loretakapel in de buurt 
van de NonnenkuiL 
In zijn achterhoofd speelt de 
heftige discussie, die gevoerd 
wordt of de Remigiuskerk nu 
wel of niet op het grondgebied 
van Baarie-Hertog staat, een 
belangrijke rol. Uiteindelijk wordt 
- dank zij de invloed van Amalia 
van Solms- zijn standpunt 
bevestigd dat de grond en de 
daarop staande Remigiuskerk 
behoren tot het Land van Turn
hout. De protestanten, die na de 
Vrede van Munster daar volstrekt 
anders over denken, hebben het 
nakijken. 
Maar toch blijft de pastoor 
zorgen houden. Wat zou de 
toekomst nog kunnen brengen? 

Mede vanwege die zorgen, maar 
zeker ook uit godsdienstige 
overwegingen, besluit hij zich 
maximaal in te spannen om 
een kapel te bouwen 'aan den 
groten weg van Den Bosch naar 
Antwerpen en van Turnhout 
naar Breda'. Meer concreet: op 
de hoek van de Chaamseweg I 
Hoogbraak en de NonnenkuiL 

De kapel draagt hij op aan Onze 
Lieve Vrouw van Loreto. Loreto 
is een bekend Maria-heiligdom 
aan de Italiaanse oostkust, in de 
buurt van de stad Ancona. 
Maar waarom valt zijn keuze op 
Loreto? 
Dat heeft alles te maken met zijn 
grote liefde voor de H. Maria. In 
Loreto wordt een wonderdadig 
Lieve-Vrouwbeeld vereerd in 
het 'Santa Casa' (Heilig Huisje), 

waarin de Maagd Maria te 
Nazareth de boodschap van de 
engel zou hebben ontvangen. 
Het huisje zou in 1291 door 
engelen op wonderbare wijze 
vanuit Palestina naar Loreto zijn 
overgebracht. 

In de tijd dat van Herdegom in 
Rome is, bezoekt hij Loreto en 
is er kennelijk erg van onder 
de indruk. Hij neemt in 1643 
een tekening van de Santa Casa 
uit Loreto mee naar Tongerlo. 
De vraag is, of dit een tekening 
is, dan wel schetsen of losse 
aantekeningen. Het antwoord 
vonden we ook niet in de talrijke 
geschriften, die over deze kapel 
bestaan. 

Met abt Wichmans van longerio 
deelt van Herdegom een grote 
toewijding aan Maria. 
Het zal echter nog tot 1663 
duren, alvorens de Loretakapel 
precies zoals in het Italiaanse Lo
reto in Baarle wordt nagebouwd. 
Overigens, het is een kleine 
kapel. De afmetingen zijn 12,60 
m. bij 6,70 m. In Thorn staat 
tot op de dag van vandaag een 
replica van de kapel uit Baarle. 
Zie daarvoor blz. 43. 

Het in 1663 in Baarle nage
bauwde huisje uit het Italiaanse 
Loreto is vanaf het begin Lore
takapel genoemd. Het moet een 
heel vrome kapel geweest zijn 
zoals ook blijkt uit de vertaling 
van een Latijnse tekst uit het 
Dekenij-archief van Hoogstraten: 

Het vandaag de dag druk bezochte Mariaheiligdom in Loreto, Italië. De kapel hier van de Heilige Ma-
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ria Loreti is zeer vroom. Hierin mij steeds ter harte ging om Loretakapel in de buurt van 
wordt op alle zaterdagse dagen een toekomsüg huwelijk van Loveren gebouwd zou moeten 
door de pastoor een mis gevierd, deze ondeugd te vrijwaren. En worden. Deze redenen worden 
en dit wordt gedaan aldaar sinds later heeft deze onthouding in verscheidene documenten 
de stichting. een zo goed resultaat gehad, opgesomd: in twee documen-

dat hij met zijn familie en ten in het archief van de Abdij 
Aanvankelijk heeft de pastoor een zevenvoudige kroost hier van longerio maar ook in het 
voor de Loretakapel een bouw- is komen wonen en hier is Kerkarchief van Baarle-Hertog, 
plaats in gedachten nabij de gebleven. bewerkt in het boek 'Op de bres 
grote weg naar Loveren, grond voor Kerk en Enclaves'. waaruit 
die eigendom is van Adrianus Na weer wat problemen valt de onderstaande zeer goed leesbare 
Camenaers, vader van rentmees- keus op de locatie waar de kapel tekst is overgenomen: 
ter Antonis, aan wie de pastoor uiteindelijk gestaan heeft. 
in het begin van zijn pastoraat Maar eerst gaan we nog even Ten le: Onze eerste bedoeling 
het huis van de beneficie van terug naar de ideeën van van was, een nette en passende 
de H. Anna met bijbehorende Herdegom waarom de kapel er bewaarplaats te hebben 
goederen heeft verhuurd. in zijn ogen moet komen en de voor de H. Eucharistie der 
De pastoor stelt zich dan borg op moeilijkheden, die hij ondervindt zieken; vroeger was hiervoor 
een wel heel bijzondere voor- alvorens het sein op 'groen' komt een kamer van mijn huis 
waarde. De huurder moet zich voor de bouw van de kapel. ingericht, maar daar moesten 
tijdens de bruidsweken onthou- soms leken Jogeren en er 
den van zijn toekomstige vrouw: 6.1 Redenen voor de bouw moest lichamelijke verzorging 

van de kapel plaats vinden, die niet met de 
op voorwaarde dat hij zich waardigheid van dit zo heilig 
tijdens de bruidsweken Pastoor van Herdegom heeft mysterie overeenkwamen 
zou onthouden van zijn blijkbaar goed nagedacht en daarom had de bisschop 
toekomstige vrouw, omdat het waarom naar zijn mening de voorgeschreven om daarvoor 

1777: kaart uit de Ferraris Atlas. Links is Loveren ingetekend met kasteel Bruheze. 
Het klooster en de kapel staan links van de tekst 'Couv(en)t de N. D. de Lorette'. De 
gebouwen van de kloosterhoeve zijn de twee rode vlakjes onder het cijfer 49 rechts op 
de afbeelding (Bron: Uitgeverij Lanno Tielt België). 
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een kapel op te richten, 
maar wel in ons huis of vlak 
daarbij. 

Ten tweede: hier passeren 
veel priesters en katholieke 
reizigers op zondagen en de 
herbergen liggen ver van de 
parochiekerk. Met het heen 
en weer gaan voor de H. Mis 
hebben ze zoveel tijd nodig 
dat ze nauwelijks gelegenheid 
hebben om te ontbijten, en 
dikwijls ook willen de ketterse 
voerlieden zich niet naar hen 
schikken. 

Ten derde: Omdat deze plaats 
ligt tussen de huizen, was het 
de gewoonte geworden dat 
op de werkdagen evenveel 
mensen naar de mis kwamen 
in de kapel als in de kerk, 
alhoewel daar in de week 
vanaf de oprichting van de 
kapel iedere dag mis werd 
gedaan tot op vandaag, dele 
februari (1663). 

Ten vierde: Omdat de 
godsvrucht tot de moeder 
Gods langzaamaan verslapt 
is en ik mij om ontelbare 
redenen dankbaar voelde en 
nog voel, temeer, omdat de 
kerk van OL V. in Meerle uit 
deze kerk is voortgekomen 
en daarvan afhankelijk en 
onderdeel was, zoals nu nog 
Ulicoten en Zondereigen, en 
in het voornoemde Meerle 
tegenwoordig meer de 
kermis en de markt bloeit 
dan de godsvrucht. En dan 
gebeuren die dingen, die 
gewoonlijk op de markt 
volgen: ruzies, dronkenschap, 
misverzuim, vechtpartijen en 
verwondingen, wat we ook 

allemaal hebben meegemaakt 
in dit dorp. 

Ten vijfde: In de winter is 
het dikwijls slecht weer; ligt 
de sneeuw hoog, zijn de 
wegen glad, en dan mogen 
de andere priesters de H. Mis 
nalaten of in hun huiskapel 
de mis doen: waarom mogen 
wij dat ook niet? Er kan 
dan een H. Mis gedaan 
worden in de parochiekerk 
en een andere hier voor de 
omwonenden, die het even 
moeilijk en onaangenaam 
vinden om in de parochiekerk 
de mis te gaan horen dan wij 
om ze op te dragen. 

Ten zesde: Ik moet dikwijls 
heel vroeg op reis en met het 
heen en weer gaan is veel 
tijd gemoeid, en dan zou 
het zowel voor mij als voor 
de andere priesters die hier 
Jogeren gemakkelijk zijn om 
bij regenachtig weer hier het 
Brevier te bidden. 

Ten zevende: Het is te vrezen 
dat de gemeente van Nassau 
niet zal blijven bijdragen in 
de kosten van de scholen en 
van de organist (zoals ze al 
enkele jaren begint tegen te 
stribbelen). En de gemeente 
onder de Hertog is alleen niet 
bij machten om deze kosten 
te dragen en daarom zou de 
overvloed van de offergaven 
van de kapel naast die van de 
kerk daartoe kunnen dienen. 

Ten achtste: Dikwijls hebben 
ik of de kapelaan last van een 
zwakke gezondheid of van 
onze benen of gewrichten, 
waardoor we niet naar de 

parochiekerk kunnen gaan, 
zoals we reeds gedurende 
enkele maanden hebben 
moeten ondervinden. 

Ten negende en tenslotte: 
Zoals sedert de Vrede 
(1648) de ketters 
verlangend uitzagen naar 
de parochiekerk, onder vals 
stilzwijgen bewerend dat de 
toren op hun gebied gebouwd 
zou zijn, zo loeren ze er nog 
steeds op en daarom loopt 
geen enkele kerk in de België 
groter gevaar. En voor het 
geval dat zij ze door aller 
onrechtvaardigst geweld in 
bezit zouden nemen, zou 
het voor de katholieken toch 
nog een troost zijn een kapel 
te hebben, die uiteindelijk 
geheel op het gebied onder 
de Hertog is gebouwd. 

6.2 Weerstand tegen bouw 
van de kapel 

Het kost van Herdegom veel 
moeite om de kapel te kunnen 
bouwen. Ook in omliggende 
dorpen als Alphen. Chaam en 
Poppel is er veel weerstand van 
hun pastoors. Ook het overtui
gen van de Baartese schepenen 
vraagt veel overredingskracht. 
We vonden een brief van 15 april 
1663 van van Herdegom. die 
werd voorgelezen door secretaris 
H. van Gilse voor de Schout, 
de Stadhouder en Schepenen, 
Gezworenen en belastinggaar
ders van Baarle onder de Hertog. 
In deze brief komt van Herdegom 
tegemoet aan zij die protesteer
den. Hij schrijft in de brief dat 
het zijn bedoeling is om de kapel 
na zijn totstandkoming afhanke
lijk te maken van en te verbinden 
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aan het Altaar van Onze Lieve papier toe dat hij zich wel kan of zijn opvolgers, onder 
Vrouw in de parochiekerk van vinden in de opvatting van de wiens bestuur dit kapelleke 
Baarle. De opbrengst van de pastoor, zoals vermeld in het zal staan, lesamen met de 
kapel zal worden aangewend vorige document. In hedendaags heer Schout en Schepenen, 
tot versiering en onderhoud van Nederlands: verplicht zulfen zijn om ten 
genoemd altaar: tijde, dat de rekening van 

F Ambrosius Capel/o, door de kerk wordt opgemaakt, 
Geeft met verschuldigde de genade Gods en de gunst tegelijkertijd rekening af te 
eerbied te kennen de Eerw. van de H. Apostolische Stoel leggen van de uitgaven en 
Heer Pastoor alhier, hoe hij van Rome, Bisschop van ontvangsten van voornoemd 
zich sedert enkele jaren heeft Antwerpen. kapelfeke, ... 
ingezet om een kapel te laten Gedaan te Antwerpen op 12 
bouwen aan de weg van Den Aan allen die dit zullen zien mei 1663 
Bosch naar Antwerpen, en of lezen. zaligheid in de Heer. Ter ordonnantie van Zijne 
zulks om diverse reden, te Daar de heer Van Herdegom, Door/. Hoogwaardigheid 
veel om hier op te noemen, pastoor van Baarle, ons voornoemd, 
alleen dat hij van mening is dringend heeft verzocht dat D. van den Brul, secretaris. 
dat zulks strekt tot meerdere wij toestemming zouden 
eer van God. tot vergroting geven voor het opbouwen van Kort daarna is het eindelijk zover: 
van de devotie tot zijn een kapel, hebben wij zijn de eerste steen of primus lapis 
Heiligen en tot gemak van de goede bedoeling dat zulks fundamenta/is van de kapel 
passerende katholieken, maar geschiedt tot meerdere eer wordt namens de prelaat van 
dat hem verweten wordt dat van God erkend, en staan Tongerlo gelegd door Godschalk 
zulks zou kunnen leiden tot bij deze toe, dat deze heer Verschuren, oud-kapelaan van 
nadeel voor de parochiekerk, pastoor een kapelleke nabij Baarle. toen kapelaan te Duffel. 
verklaart, om dit waanideee Loveren zal mogen bouwen Op de octaafdag van O.L.V. 
weg te nemen, dat het zijn om daarin de goddelijke Geboorte, 15 september 1663 
bedoeling is om dit kapelleke dienst van de H. Mis te doen wordt er door de pastoor voor het 
na zijn totstandkoming tot gemak van de passerende eerst een H. Mis opgedragen of 
afhankelijk te maken van en katholieke priesters en zoals in de kapelrekening wordt 
te verbinden aan het Altaar tot vermeerdering van de vermeld: 
van Onze Lieve Vrouw in de devotie van de godvruchtige 
parochiekerk alhier, en dat de zielen, op voorwaarde dat dit Capelle van onse Lieve 
opbrengst van dit kape/leke kapelleke niet bevoorrecht Vrouwe van Loretten ... is 
zal worden aangewend tot zal worden tegenover de in de selve de eerste misse 
versiering en onderhoud parochiekerk en dat dit ghesonghen inde Octave van 
van genoemd altaar, en dat verbonden zal blijven aan het onse L. V. Geboorte den 151•n 

de rekening van uitgaven altaar van Onze Lieve Vrouw september 1663. 
en inkomsten zal worden van voornoemde Parochie ... 
opgemaakt onder toezicht van Ook zullen de opbrengsten, Bisschop F. Ambrosius Capella 
hem. Heer Pastoor, ... na voorafgaande toestemming betuigt bij zijn bezoek aan de 

van zijn voornoemde kapel op 23 oktober 1663 zijn 
De dag daarna, op 16 april Hoogwaardigheid, ten grote tevredenheid door het 
1663, verlenen de schepenen dele of geheel mogen schenken van een 'aflaat onder 
toestemming voor de bouw van aangewend worden voor voorwaarden' van veertig dagen 
de kapel. de benodigdheden van dit aan de bezoekers van de kapel: 
De bisschop van Antwerpen kapelleke zelf. Dit alles 
reageert kort daarna. Op 12 nochtans op voorschrift, dat Aan allen en ieder Christelijk 
mei 1663 vertrouwt hij aan het de huidige Eerw. heer Pastoor gelovige, hetzij man of vrouw, 
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die de kapel, die in het dorp 
Baarle gesticht is ter ere van 
de H. Maagd en Moeder Gods 
Maria, bezocht zal hebben 
in de geest van gebed en de 
litanie van Loreto, die daar 
dagelijks gezongen wordt, 
bijgewoond zal hebben, 
verlenen en vergunnen wij 
ons op bisschoppelijk gezag 
een aflaat van veertig dagen 
op de dag dat ze zulks 
gedaan zullen hebben, zulks 
volgens de gebruikelijke 
voorwaarden van de kerk. 

6.3 Bouw en inrichting van 
de kapel 

In de loop van ons onderzoek 
werden we aangenaam verrast 
toen we in het archief van de 

Abdij van longerio een bijzonder 
interessant document op h€t 
spoor kwamen, namelijk een 
225 bladzijden tellend, handge
schreven boek met perkamen· 
ten kaft. Het bevat een grote 
hoeveelheid informatie zoals de 
redenen waarom de kapel ge
bouwd wordt, rekeningen van de 
bouwkosten van de buitenzijde 
van de kapel en de gebruikte 
materialen, de binneninrichting, 
ontvangsten, wanneerde le mis 
is gedaan, details over schenkin
gen, afschriften van brieven van 
longerio en Thorn. Een andere 
bundel, dertien bladzijden tel· 
lend, wordt door fr(ater) Carolus 
Vanden Schilde, archivaris van 
de Abdij van Tongerlo, op basis 
van bovenstaand boek geschre
ven in 1715. 

Gebruikte materialen voor de bouw van de kapel 

De hieronder opgenomen tabel 
{we hebben een aantal posten 
geselecteerd) geeft een overzicht 
- Reeekeninga - van de ge
bruikte materialen voor de bouw 
van de kapel. Het gaat om o.a. 
het kopen van kalk en stenen, 
het loon van een metselaar, het 
houtwerk benodigd voor deuren 
en vensters, tralies om het altaar 
af te sluiten, het schenken 
van bier aan de arbeiders, de 
vrachtkosten voor het vervoer 
van stenen, zand e.d., ijzerwerk, 
glaswerk en het klokje dat boven 
op de kapel staat. 

De tabel op de volgende blz. ver
telt het een en ander over de in
richting van de kapel en het geld 
dat daarvoor is betaald. Ook voor 
die tabel geldt dat we een selec-

Gulden Stuijver 

ghekocht kalck in diversche parceelen sijnde geregistreert op onsen Manuaal 128 4 

aen Jan de Bondt voor steen 133 10 

Den Metser voor den arbeijdt pannen te legghen plaveijen besetten en ander- 110 
sints 

Het houdtwerck van de ribben cosijnen deuren en vensters mitsgaeders de balck 95 
ribben, ende trap van't oxael 

Het eerste werck besteet aen Jan Hapaerts en sijne sonen 75 

Het selfste werck op te rechten, aen bier ghegeven 3 12 

Besteet aen Octaviaen Putiau de tralien om den Autaer af te sluijten 12 

Het ijserwerck int Jaer 1663 . 4 . 5 105 

Het klocxken ghekocht tot Mechelen 27 8 

Het maecken van't Oxael (galerij, koor) besteet aen Putiau ende Hapaerts aen 19 8 
Putiau 

De pannen sonder de vracht 18 

Het houdt ende cosijnen vande buijte deuren ende dorens om de Cappel/e aft te 10 
stuijten 

van wir5kaante 2014/ EXTRA 27 



tie hebben gemaakt. Opvallend is 
dat de schilder ongeveer een jaar 
bezig is geweest met schilderen 
voor de prijs van niet minder dan 
260 gulden voor het werkloon en 
19 gulden voor de verf, sonder 
cost, dranck, wassen, en stijven 
(met stijfsel behandelen), vier 
(vuur), slaepen en andersints. 
Als je een foto ziet van het 
interieur van de kapel in Thorn 

Inrichting van de kapel 

Het Beeldt van onse Lieve Vrouwe 

(replica van de Loretakapel in 
Baarle, zie blz. 43 en 44}, dan 
is het niet verwonderlijk dat hij 
geruime tijd besteed heeft aan 
het klassieke schilderwerk in de 
Baarlese kapel. 

Bijzonder is dat pastoor van 
Herdegom gedetailleerd aan
geeft wat er achter het altaar is 
geschilderd: 

Den Casuijffel met blaeuw en witte blommekans 

A en twee lampen hanghende voor on se L. V. beeldt 

achter het altaar, waar 
Christus de Heer is 
geschilderd, terwijl Hij 
landbouwwerktuigen staat 
te maken en naderbij 
komende boeren Hem in 
plaats van geld veldvruchten 
komen brengen .... Verder 
is geschilderd de H. Maagd 
die in de keuken met haar 
hulpmiddelen toespijs klaar 

Gulden St u ijver 

25 

22 16 

6 8 

Het lavoir met het becken daer onder voor ende naer de misse de handen te 2 JO 
wasschen 

Den schilder heeft op onsen kost gheschildert boven dat hij te voren ghewerckt 260 
hadde vanden 221e• September tot den 27. December, daer in van dito 22-" 
februarij tot den 22•n October windt ter maendt twintigh guldens sonder cost, 
dra nek, wassen, en stijven, vier (vuur), slaepen en andersints 

Aen hem op diversche reijsen (keren) betaelt ende voldaen 191 3 

De verwe van groen, wit, si/ver ende goudt volgens sijn specificatie 19 19 

Tot Turnhoudt ghekocht twee schilderijen, een van onse Ueve Vrouwe Maior nu 17 
tegenwoordigh in de kerck, de ander van de Engelsche boodtschap, staende 
achter inde Cappeil bij den trap 

A en den Schilder van Hooghstraeten voor den doeck achter het beeldt van Onse 4 
Lieve Vrouwe met gulde sterren 

Het oxael selver van houdt en delen aen Meester Jan Schuermans timmerman 31 17 
vanden Prins 

Van ons houdt ghedaen den grooten balck, ribben en cosijnen 15 

Aen de timmerlieden die hem gheholpen hadden 16 4 

Aenden timmerman die den balck op de mueren gheleyt hadde 9 27 

Somma dat het oxael met den trap deuren sonder ijserwerck glas en schilderen 83 16 
ende draeijen vande pilerkens 

Het plavuijsel te koopen ende te hae/en t'Oosteraudt (Oosterhout) 30 

Ende den arbeijt van /egghen 44 
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maakt voor haar Zoon, die 
aan het werk is, terwijl de 
zorg voor de vuurhaard en 
de daarboven hangende 
ketel door Engelen wordt 
waargenomen. Aan de andere 
kant van de haard is de 
geboorte van de H. Maagd 
afgebeeld; Elisabeth brengt 
het jonge Maagdeke, terwijl 
Engelen haar schoonheid van 
bovenaf bewonderen, uit het 
bed van de H. Anna naar haar 
vader Joachim . ... Boven de 
haard staat een beeld van 
de H. Maagd van hetzelfde 
model als in de kapel van 
Loreto, . .. 

6.4 Gulle gaven voor de 
loretakapel 

Het geld voor de investering in 
de kapel moet natuurlijk ergens 
vandaan komen. Het moet 

Schenkingen van 

gezegd, bezoekers aan de kapel 
zijn vrijgevig. En dat is niet al
leen in de vorm van geld, maar 
ook vissen en bier zoals uit deze 
melding blijkt: 

in stede (plaats) van 
geldt hebben ander waer 
ghesonden als vischen, bier 
etc. 

Maar ook krijgt de pastoor voor 
zijn kapel veel schenkingen en 
giften van particulieren en komt 
de Loretakapel regelmatig voor 
in testamenten. Er worden ook 
gelden opgenomen middels 
een rente. Hierna volgen enkele 
documenten. die dat beeld be
vestigen. 
Uit het reeds meermaals ver
melde boek in het abdij-archief 
van Tongerfo hebben we onder
staande opsomming overgeno
men. Bijzonder is dat iemand 

Op den dagen dat de eerste misse ghedaen is inde Cap-

heeft kenbaar gemaakt dat een 
schenking ter waarde van vijftig 
gulden pas bekend mag worden 
na haar dood. 

Een ander bijzonder legaat is 
afkomstig van Anna van Os 
Meljssen (meid) sa/iger. Naast 
de somme van van vijffentwin
tich guldens ... aen on se L 
Vrouwe gelegateert, als oock 
haer beste cleederen gesom
meert op vijff oft sesse guld. 

Andere gulle gevers blijken o.a. 
te zijn Adriaentien Jan Claes 
Wilms, Agnes de Roeij, Elisabeth 
Schuermans van de Eikelen
bosch, Servaes Sneijders, Jan 
Cornelissen vande Eikelenbosch, 
Margareta Peeter Joosten, Maria 
Van Os, Anneke Meester Hen
drick van Os, Anneke Oomen. 
Dymphina Claes Willems, Corne
lis Van Olmen. 

Gulden Stuijver 

pelle van onse L. V. van Loretten, te weten den 15 September is met het bert 
(schaal) omgehaelt 11 14 

Tot het opbouwen vande Cappelle belooft de naervolgende persoonen. In den 100 
Eersten Joff Elisabeth Buijcx 

Een devote ziel wiens naem eerst naer de doot wilt bekent worden, eerst 50 
belooft ende daer na erghegeven tot cieraetsel van onse L. Vrouwe beeldt ende 
van't selve beeldt 

In haer dootbedde begheert Adriaentien Jan Claes Wifms dat de Capelle soude 
hebben 25 

Van dijmphna Claes Willems 25 

Van Cornelis Jan Van Olmen 50 

Heeft begheert in sijn dootbedde Servaes Sneijers dat aen de Capelle soude 12 
ghegheven worden 

Vijt den offerstock ghehaelt boven dat inde eerste misse was, naer mijn beste 30 
gissinghe 
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Het is bepaald niet uitgesloten In de kapel worden nog altijd dat priesters, die geassisteerd 
dat hier voorouders vermeld zijn collectegelden opgehaald. Opval- hebben bij het biecht horen en 
van sommige huidige inwoners lend is de volgende Ontfanck andere diensten. getrakteerd 
van Baarte! (ontvangst): worden. 

In bovengenoemd boek worden ontfangen eenen gouden ring 6.5 Testamenten 
nog meer giften en renten opge- met een goude kruysken, 
somd. meermaals met opgave twee silvere ringen met twee Tot slot van dit hoofdstuk 'Gulle 
waaraan ze besteed werden. silvere yserkens waer voor gaven voor de Loretokapel' geven 
Er zou ook een boek van wel- in wisseling vande gout smit wij informatie over testamenten 
doeners bestaan hebben volgens entfangen 15 gulden waarin ook de Loretakapel wordt 
diverse archiefbronnen. genoemd. Maar ook wordt er 

Er worden ook onderhouds- gedacht aan de Remigiuskerk, 
In de jaren 1690, 1691, 1692 werkzaamheden aan de kapel de kapel in Zondereigen en in 
en 1693, al weer geruime tijd verricht, die in de onderstaande Ulicoten. Er moeten daar veel 
na de ingebruikname van de tabel vrij concreet worden missen worden gelezen. Ook aan 
kapel, blijven mensen vrijgevig. beschreven. Ook is vermeld de tafel van de H. Geest (een 

Onderhoudswerkzaamheden aan de kapel 

1690 Gulden St: oort 

01/12/1690 een loopen (ca.21,6 liter) kalck tot reparatie vande cape/Ie 4 0 
van OLV van Lorette binnen Baerle 

01/12/1690 aen vorsten op het panne dack vande voors Capelle 1 10 0 

1691 voor het tracteren vande Pristers die op den feest dagh vande 6 6 
Onbevtecte Ontfanknisse inde Capelle gaassisteert hebben in 
bicht hooren en anderen diensten 

1692 

20/02/1692 aen Goris Jansen den timmerman van eenen dorpel te leggen 6 
boven de venster 

aen Mons Jacobus Spoede beeft snyder (beeldhouwer) tot 65 12 
Antwerpen over het besnyden witten en vergulden van het 
Antipendium, met de bancxkens en den Canon inde Capelle 
van onse L: Vrouwe van Loretten tot Baerle 

08/12/1692 wesende den feestdach van onse L: Vrouwe Ontfankenisse 6 6 0 
getracteert de Pristers de welcke inde Capelle hebben geas-
sisteert in bicht hooren en andere diensten 

aen verf, fym, yserdraet om eenige ciraeten in de Capelle te 1 18 0 
maecken ende te verwen (verven) 

A en 't coper schuren vande Capelle, het hout werck af te 1 14 0 
wassen, aen nagels, aen piramide te maecken, aen besse-
men, aen eenen dweil 
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instelling voor armen) wordt ge- - Cappelle van $'; Rombout hondert guldens sielmissen, 
dacht. In veel testamenten staat alhier tot Sondereijghen tot laeffenisse van huere 
dat men 'een eerlijcke begraef- van gelijcke eene somme sie/e, wijders rnaeekt zij 
fenisse' wil. En de Capucijnen in van tweelff guldens alles aende taeffelle vanden H: 
Meersel krijgen een ton bier om tot laeffenisse van haere Geest ofte Armen alhier, de 
te bidden voor de ziele. Let op testatrice, ende desselffs somme van twee honderf 
het bijzondere taalgebruik in de gewesene mans siele. guldens ... 
testamenten. Die beginnen vaak - aenden H: geest ofte Armen - aende Cappelle van Onse 
met de opmerking dat het een alhier binnen Baerle een Lieve Vrouwe van Loretten 
laatste wilsbeschikking is van veertel rogge, alhier tot Baerle Hertoghe 
iemand die weliswaar ziek is en - tot laeffenisse van haere, de somme van een hondert 
op bed ligt, maar toch nog vijf ende haere overledene mans guldens ... , mede tot 
zinnen volledig machtig: sielen, sullen gedaen worden Laeffenisse van Haere ziele 

vijfftig sief missen allen die ... /egaeten te 
sieckelijcke naer den - aen de vijf{ kinderen ..• van betaelen, binnen de drij 
lichaeme, te bedde liggende hoer overleden voordochter rnaenden naer haere ... doodt 
nochtans haere memorie, (dochter uit eerder huwelijk/ - goederen soo haeffelijcke 
verstandt ende vijff sinnen relatie) Jacomijntien Jan als erffelijcke, ... gelaeten 
ten vollen machtich sijnde. Sijmon Princen, daer vader ... aen Jouff(rouw)e Noorina 

aff is Adriaen Vanden Rijen, Veretst haere eenighe 
Let ook op de soms opmerkelijke t'samen eene somme van drij suste re. 
laatste wens. hondert guldens eens, ... 

- haere resterenen Testament van Nicofaes Vanden 
Testament ofte Donatie van goederen .. . haer voor Nauwelanden en Josina Sme-
Adriaentien Matthijs Willemsen ende naerkinderen ofte wel kens d.d. 25 augustus 1714 
d.d. 1 maart 1675 desselfs erfgenamen. Niclaes Vanden Nauwelanden 

Adriaentien Malthijs sieck te bedde Liggende ... 
Wil/emssen ... weduwe Testament van Jouff(rouw)e Jo- ende Josina Smekens 
wijlen M' Evaert Marinus hanna Vereist d.d. 23 juni 1708 - Christe/ijcke begraeffenisse 
lnnegeseten alhier (woont in Jouff(rouw)e Johanna Vereist, in de kercke van den H: 
Baarle Hertog), sieckelijcke woonachtich onder Baerle Remigius alhier 
naer den lichaeme, te bedde Nassauwe, gaende, staende - tot Laeffenisse der siele 
liggende nochtans haere ende gesont van herten, van d'Eerst Stervende sullen 
memorie, verstandt ende vijff haere memorie verstani ende gecelebreert worden den 
sinnen ten vollen machtich vijf{ sinnen over al ten vollen nombre van Een honderf 
sijnde ende gebruijckende machtich sijnde missen 
bij torme van legaet ofte - haer doodt lichaem - aen den Armen van Baerle 
donatie inter vivos (onder ter gewyder aerde, inde de Somme van Een hondert 
levenden) ... gemaeckt ... Parochiale kercke vanden guldens 
aen de H: Remigius alhier beneffens - aen de kercke van(de) 
- Parochie kercke van s•• de begraeff plaetse van H: Remigius tot Baerle Een 
Remisius ... binnen Baerle de Jouff(rouwJe Elisabeth Somme van vijfftigh guldens 
somme van vijftich guldens Vereist haere sustere ende mitsgaders aen den Autaer 
eens, dat oock alsdan sa/ werden van Onse Lieve Vrouwe in 
· Cappel/e vande H: Maget naegehouden een eerlijcke de voor(schreven) kercke 
ende Moeder Godts Maria uijtvaert naer Staet ende staende oock eene Somme 
genaempt Nasereth alhier Conditie, ende dat corts van vijfftigh guldens 
tot Baerle ... , de somme van na er ha ere ... doodt sa! - aen de Capelle van Onse 
tweelff guldens gecelebreert worden, voor een Lieve Vrouwe van Loretten tot 
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Looveren Baerle de Somme 

van vijftigh guldens alles 
hollandts geldt 
- voordere (verdere) 
tijdelijcke goederen ... aen 
den LangstLevende van hun 
beijde. 

Testament van S' Hendlicus De 
Mol en Juff Comelia Van Der 
Borst d.d. 8 maart 1717 

des naer middaghs de ctocke 
ontrent Halff vijff uren ... $' 

Hendrick de Mol Chirurgijn 
ende Juff Comelia Van der 
Borst sieckelijck ... wettige 
houwelijcxe Luijden ... 
- Christelijck begraeven 
- tot Laeffenisse der ziele 
van d'Eerst stervende sullen 

gecelebreert worden de 
nombre van drie hondert 
Zielmissen 

- aende Capelle van onse 
Lieve Vrouwe van Loretten 
tot Looveren Baerte ... thien 

1717: een gedeelte uit het testament van 
Hendricus De Mol en Juff Camelia Van Der 
Borst (Bron: RAA, OGA Baarle 030 f 012 v). 

32 van wirskaante 2014 I EXTRA 

pattacons (munten, waren 
een betaalmiddel) 
- Langstlevende . . . henne 
gesamentlijcke goederen 
- ende dat 5' Henricus de 
Mol sigh quame te begeven 
tot een derden Huwelijek 

dat als dan het vierdepaert 
inde geheele stede alhier sa/ 
devalueren .. aen juft Margo 
Van der Borst Geestelijcke 
doghier ... 

Testament van den Eerw: Heere 
Robertus Geratdus Van Loon 
Vice pastor alhier d.d. 25 de
cember 1716 

Eerw: Heere Robertus 
Gerardus van Loon vice 
pastor, te bedde liggende 

- tot Laeffenisse sijnder Ziele 
... twee hondert zielmissen 
- aen de Armen alhier 
Eene somme van twintigh 
pattacons 
- aen de kercke van den H: 
Remigius alhier 10 pattacons 
- aen de Capelle van Onse 
Lieve Vrouwe van Loretten ... 

vier pattacons 
- aen de Catholicque kerck 
gestaen op het Heijcken tot 
Tilborgh drie pattacons .... 

Testament van Anna Borsten 
geestelijcke Dogter d.d. 1 april 
1729 

des voormiddaghs ontrent 
de Clocke negen uren ... 
t'haeren woonhuijse alhier 
Ontrent de kerck 
Anna Borsten Gestelijcke 

Doghter sieckelyck te 
bedde liggende noghtans 
haere memorie verstandt 
ende vijff sinnen overal ten 
vollen maghtigh sijnde ende 
gebruij'ckende ... 
- begraeffenisse in de kerck 



1706: patagon van de Spaanse Nederlanden. 

van den H: Remigius alhier 
- tot Laeffenisse haerder ziele 
Corts naer haer afflijvigheijt 
sullen gecelebreert worden 
voor twintigh guldens aen 
zielmissen 
- aen haer arme Vrinden eene 
somme van vierentwintigh 
pattacons uijt te reijcken 
door ... haere suster Gomelia 
Borsten huijsvrouw van 
Johannes Stappers 
- corts naer haer afflijvigheijt 
sullen gebacken worden drie 
vertefen Coren omme aen den 
armen alhier uijt te reijcken 
- vereert sij haeren Gouden 
Ringh aen het Beidt van Onse 
Lieve Vrouwe in de parochiale 
kercke vande H: Remigius 
- aen de Capelle van Onse 
Lieve Vrouwe van Loretten 
tot Looveren Baerle Eenen 
somroe van 4 Ducatons omme 
op het Boeck der weldoenders 
van voors(chreven) Capelle te 
worden gebracht, .... 
- aen de Capucinen tot 
Meerset . . . Eene Tonne bier 
om te bidden voir de ziele .... 

6.6 Missen in de kapel 

Zoals reeds vermeld wordt de 
eerste misse ghesonghen inde 
Oeiave van onse L. V. 

Geboorte den 1Steh september 
1663. 
Joffrouw Margareta Andries
sen (of Suster Beatrix Andries
sen) stelt in haar testament van 
26 april 1669 voor Notaris M. 
Slaets te Tongerlo een wekelijkse 
zaterdagse mis in. 

Met het akkoord van 18 juli 
1765 tussen de Regenten der 
parochiekerk Sint-Remigius en 
de zusters van het klooster Sint
Catharinaberg - geautoriseerd 
door de bisschop van Antwerpen 
-vervalt de zaterdagse mis in de 
kapel en wordt deze voortaan in 
de parochiekerk opgedragen. 

Bij de opheffing van het klooster 
wordt een beschrijving gemaakt 
van de fundaties van missen, die 
het klooster verplicht is te doen. 
Hieruit blijkt dat er wekelijks 
twee stille missen dienen opge
dragen te worden ter herinnering 
aan het opgeheven klooster Sint
Eiisabeth van 's-Hertogenbosch. 
Zij hebben deze verplichting, 
naast het celebreren van veertien 
jaargetijden, op zich genomen 
als ze nog in Oisterwijk geves
tigd zijn. Ook andere personen 
hebben het klooster belast met 
missen waaronder jaargetijden. 

6.7 Een wel heel erg vroege 
mis in de kapel 

Op 19 maart 1687 wordt er een 
speciale mis opgedragen in de 
kapel, namelijk de huwelijksmis 
van Henricus Van Gilse (toen
malig gemeentesecretaris van 
Baarle-Hertogl en Maria Van 
Heijst. Wel heel bijzonder is dat 
de mis wordt opgedragen om vier 
uur in de ochtend! 
Waarom zo vroeg, hebben 
we niet kunnen achterhalen. 
Mogelijke reden is dat het een 
besloten tijd is (vasten) waarin 
normaal geen huwelijken ge
sloten worden, vandaar ook de 
dispensatie door de bisschop van 
Antwerpen. 

Een en ander staat genoteerd 
in het Manuale ende Saacken 
Boeck van Henricus van Gilse, 
Secretaris Baerle Hertoghe: 

Notitie vanden trouw, ende 
geboorten dage vande 
kinderen Henficus van Gi/se, 
Secretaris Baerfe Hertoghe, 
verweckt bij d'Eerbaare, 
Maria van Heijst in Echte, en 
wettighen bedde: 
Henricus van Gifse, en 
d'Eerbaare Maria van Heijst, 
sijn op Sinte Joseph dagh, 
den xixM (19•) Meert 1687: 
des smorgens ontrent de 
Clocke vier uren: inde 
Cappelle van Onse Lieve 
Vrouwe van Loretten alhier, 
versamelt inden bandt des 
Houwelijckx, de goeden Godt 
geeft ons beijde, ende onse 
kinderen en decendenten 
(afstammelingen), een salighe 
vre(de) van sterven, daer toe 
versoght wert de Hulpe, en 
intercessie (tussenkomst), van 
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onse Lieve Vrouwe, ende Alle 
Godts Lieve Heijligen. 

Verder worden de kinderen van 
het echtpaar in het oude docu
ment vermeld. 

In het huwelijksregister van de 
parochie Sint-Remigius is het 
huwelijk- met dispensatie van 
de bisschop van Antwerpen voor 
de drie roepen en de besloten tijd 
(vasten)- opgetekend, zonder 
vermelding waar dit voltrokken 
is. 
Of er nog andere huwelijken in 
de kapel worden gesloten, is ons 
niet bekend. 

6.8 Inbraak in de kapel 

In de nacht van 8 op 9 juni 
1677 wordt er ingebroken in de 
kapel. Dit blijkt uit een verklaring 
die pastoor Gadetridus Schuer
mans aflegt op 24 juni 1677. 

Hij zegt dan dat aan zijn pastorie 
een kapel staat, genoemd OLV 
van Loretten en waar: 

- 's nachts van 8 op 9 juni 
1677 een venster is uitgebro
ken uit het kozijn 

- een kas achter het altaar is 
opengebroken en hieruit is 
een albe (RK ondergewaad) 
gestolen 

- een klein kastje met de mon
strans is opengebroken 

- hij ·s morgens na de diefstal 
buiten het venster, een klein 
kastje met relikwieën en twee 
ploegkouters (onderdeel van 
een ploeg) heeft gevonden 

- vier nachten daarna ook 
gegraven en gebroken is in zijn 
bakhuis en een slechte sargie 
(deken) is weg genomen, die 
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's anderendaags 's morgens 
gevonden is in zijn hof: 

verclaert ... , dat ontrent sijne 
pastorije is staende eene 
Cappelfe genaempt onse 
Lieve Vrouwe van Loretten, 
dat des snachts tusschen 
den achtsten ende negensten 
Junij 1677 lest/eden, met 
gewelt is opengebmoeken 
seecker venster aende 
suijt sijde, mitsgaders 
vuijtgebroocken de calomme 
vuijte kassijnen (kozijnen) 
vande selve venster 
ende dat de se/ven nacht 
vuijtte selve Capelle is 
gestooien eene albe vuijt 
seeckere kasse, waerinne 
de selve Albe was liggende, 
oock de se/ven nacht met 
geweldt was opengebroocken, 
datter inde selve CappeJ/e 
oock is staende seecker ander 
cleijn kassken, daer inne 
was staende het venerabel 
(monstrans), d'welck den 
se/ven nacht oock mede is 
opengebroocken, met gewelt, 

dat hij ... smorgens naer 
de voors(schreven) diverije, 
buijten de voors(schreven) 
venster heeft gevonden een 
c/eijn kassken met Reliquien, 
dwelck inde ... Cappelle 
hadde gestaen, ende dat daer 
buijten oock sijn bevonden 
twee ploegh cauters, dat drij 
a vier nachten daer naer 
oock met gewelt is gegraeven 
ende gebroocken door sijns 
... backhuijs ende daer vuijt 
genomen eene quade sargie, 
die we/cke sanderdaeghs 
smorgens is gevonden inde 
heere hoff. 

6.9 Tekening van de 
Loretakapel 

Zoals eerder vermeld laat pastoor 
van Herdegom aanvankelijk alleen 
de kerk (Loretokapel) bouwen. Dat 
is het grootste vlak van de tekening 
op de volgende blz. (horizontaal 
gezien) waar vermeld staat 'Eglise': 
Kerk. Deze kapel heeft een afmeting 
van 12,60 x 6,70 meter. InThom 
is een replica te zien. Zie blz. 42 en 
volgende. Op die pagina's zijn ook 
meer foto's te zien van de kapel in 
Thorn. Zo krijgt u een goed beeld 
van de Loretakapel in Baarle. 
Rond 1735 krijgen de zusters de 
beschikking over de kerk. die dan 
binnen de kloostermuren komt te 
liggen. Nadien worden er aan de 
kerk functies toegevoegd. We begin
nen linksboven. Daar zijn getekend 
een celluie (cell. een chambre 
funebre (mortuarium). een 
chambre pour la distribution du 
pain (kamer voor de broodverde
lingleen chambre du clerc (kamer 
van de klerk). Rechts daarvan is 
een Cour d'entrée (toegangsplein) 
getekend. Daarnaast is de sacristie 
en een chapete (chapelle = kapel). 
Verder ziet u een cour (plein), links 
daarvan een sacristie en daaronder 
een chapele (kapel) met een cour 
(binnenplaats) en een chapele du 
prieur (kapel van de Prior). Links 
daarvan is weer een kapeL Uiterst 
rechts op de tekening is de Chapele 
publique (openbare kapel). Boven 
de oorspronkelijke Loretakaper 
is van links naar rechts vermeld: 
escalier du jubée (doksaaltrap), 
entrée (ingang) en Cloitre (kruis
gang). Uiterst links op de tekening 
is de escalier qui porte sur t:Eglise 
(kerktrap) getekend (Bron: Alge
meen Rijksarchief Brussel). 
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1777: Een uitvergroting van de plaats waar het klooster, de kapel 
en de kloosterhoeve stonden (Bron: Uitgeverij Lanno Tielt België). 

6.10 Overeenkomst gebruik 
van de kapel door het 
klooster 

Vanaf de ingebruikname van de 
Loretokapel in 1663 staat de 
kapel ten dienste van de pastoor 
van Baarle, zijn parochianen en 
toevallige passanten. 
In een Latijnse brief van 6 
september 1717- bewaard in 
het Bisdomarchief van Antwer
pen - schrijft pastoor Cornelis 
Josephus De Wijse dat de 
zusters waarschijnlijk naar onze 
parochie komen en er zullen blij
ven. Hij verwacht moeilijkheden 
omdat de kapel 'behoort aan de 
parochie, maar de grond, waarop 
de kapel staat behoort aan de 
zusters'. 

Verder vertelt hij dat de (paro
chie)gemeenschap haar bezit 
(lees Loretokapel) niet graag 
afgeeft, de verering van de H. 
Maagd is erg intens bij hen. 
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Wanneer de kapel daadwerke
lijk door de bestuurders van de 
Remigiuskerk overgegeven is aan 
het klooster, hebben we niet kun
nen achterhalen. Uit een docu
ment in het Bisdomarchief d.d. 
18 juli 1765 kunnen we afleiden 
dat de zusters Franciscanessen 
in elk geval de kapel vanaf ca. 
1735 gebruikt hebben. Maar ook 
dat er na verloop van tijd verschil 
van mening is ontstaan over 
nodige reparaties aan de kapel: 

welke Cappelle, sedert ruijm 
dartigh Jaaren herwaarts met 
toestemminge der overlgheijd 
is vergunt tot gebruijk, ende 
gerieft van de voorgemelde 
Religiusen. 
... tusschen de Regenten der 
Parochiale Kercke van den H: 
Remigius tot Baerle Hertoge, 
ende de Religiuse van het 
Klooster genaamt Sinte 
Catharinenbergh tot Baarle 
voorschreven nu eenigen teijd 

verschil is ontstaan wegens 
de noodige reparatien van de 
Cappelle van Loretten. 

Om de goede vriendschap en 
harmonie te herstellen, dier 
tussen al sulken Naarbueren 
vereijst word, sluiten beide 
partijen in 1765 een overeen
komst. Afgesproken wordt dat de 
kapel voortaan in volle eigendom 
blijft van de zusters, inclusief het 
klokje, ornamenten, zilverwerk 
en kerkelijke meubelen: 

Cappelleken van Loretten, 
nu geinciaveert binnen de 
muren van de voorgenoemde 
Religiusen, voortaan zal 
zijn ende blijven in volfen 
eijgendom van 't Ciaoster 
van Sinte Catharinenbergh 
tot Baarle Hertoge met 
het kloxken, ornamenten, 
si/verwerk en kerkelijke 
meubelen soo die nogh 
bevonden worden in de 
voorschreven Cappelle ... 

Vervolgens wordt een aantal 
kerkelijke zaken vastgelegd. De 
zaterdagse mis wordt voortaan 
gecelebreerd in de parochie-
kerk van Sint-Remigius. Op de 
jaarlijkse feestdag van Ons Lieve 
Vrouw geboorte zal de pastoor 
zelf een H. Mis opdragen in de 
kapel. De zusters dienen dan wet 
te zorgen voor alle noodzakelijke 
benodigdheden. 
Oe overeenkomst is op 18 juli 
1765 ondertekend door enkele 
vertegenwoordigers van de Remi
giuskerk, secretaris P. van Gilse 
en verschillende zusters. 
De bisschop van Antwerpen 
Henricus Gabriel keurt de over
eenkomst goed bij besluit van 2 
augustus 1765. 



r-
0 

1765: laatste bladzijde uit de overeenkomst tussen de regenten 
van de Remigiuskerk en de zusters Franciscanessen voor het 
gebruik van de wretokapel door de zusters. Het onderste stukje 
tekst is de goedkeuring van de bisschop van Antwerpen op 
2 augustus 1765 (Bron: BAA Baerle 072). 

6.11 Omvangrijke inventaris 
in de kapel 

Twee jaa r voor de eigenlijke op
heffing van het klooster en meer 
dan waarschijnlijk ter voorberei
ding hiervan, wordt - ter Execu
tie der Bevelen van Hunne Co
nincklijcke Hoogheden van den 
18"" April 1782- een inventaris 
opgesteld (zie de cursieve tekst 
hierna) van de volledige inboedel 

van het klooster inclusief de 
Loretokapel. Een grote hoeveel
heid waardevolle, vaak zilveren 
spullen als kelken, hostiedoosjes, 
maar ook het altaar met het 
tabernakeltje, het miraculeuze 
beeld van Onze Ueve Vrouw, 
zi lveren en koperen kandelaren, 
koperen lampen, een missaal 
met rood fluweel, beslagen met 
zilveren hoeken en zilveren 
sloten, een zware zeer mooie 

zi lveren bel. .. worden genoteerd. 
Een deel van de ornamenten en 
het zilverwerk is afkomstig van 
het opgeheven klooster Sint
Eiisabeth in 's-Hertogenbosch 
en is afgestaan aan het klooster 
Sint-Catharinaberg, toen nog 
in Oisterwijk gevestigd. Als 
tegenprestatie dient men hiervoor 
een aantal missen te celebreren. 
Volgens dezelfde bron wordt 
nog ander kostbaar zilverwerk 
aan het klooster geschonken bij 
fundaties van missen. 

In de Capelle 
Geseijt van Onse Lieve 
Vrouwe van Loretten, 
dienende voor kercke aen het 
Clooster 
- den Autaer met het 
Tabernakeltje ende het 
miraculeus Beeld van 
O.L.V. vier schilderijkens, 

Ook in het door Baarfenaar 
rector J.P.H. van den Broek 
in 1947 geschreven boek is 
veel interessante informatie te 
vinden over Baarle. 



Communiebanck ende eenige 
knielbancken. 
- twee silvere croontjens, 
het eene voor het Beeld van 
Maria, ende het ander voor 
het kindeken Jesus, zijnde 
te noteren dat de gemelde 
croontjens door particuliere 
persoonen geoffert zijn, met 
bespreeek dat de selve altijd 
aen deze Beelden moeten 
toegéeijgent blijven. 
- een extra schoon Tabernakel 
van Schildpad, kostelijk 
gegarniert met si/ver op het 
alderkonstighste gedreven 
ende ten deele verguld, 
- een seer groote ende 
swaere silvere Remonstrantie 
konstigh gewerckt, welekers 
straelen verguld zijn. 
- eenen kleijnderen 
Communie Cop met het 
Decksel, binnen ende buijten 
gansch verguld 
- een kleijn silvere vat 
dienende voor de H: Olie, 
- eenen grooten ende 
swaeren si/veren kelck, 
konstigh gedreven, zijnde de 
Cuijpe benettens de Patene 
(hostieschotel) beijde binnen 
ende buijten verguld. 
- eenen Missae/ overdeckt 
met rood fluweel, beslaegen 
met silvere hoeeken ende 
silvere sloten. 
- ses schoone silvere 
Candelaers redelijek swaer 
van gewigt. 
- eene seer groote ende 
swaere silvere Lampe met 
de drij silvere ketingen ende 
andere toebehoorten. 
- vijff eopere schildekens 
met hunne blaeckertjes 
(kandelaren). 
- ses groote geslaege copere 
candelaeren. 
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- ses andere gegoten eopere 
eandelaeren. 
- vier kleijndere gegoten 
eopere candelaeren. 
- achthien antependia oft 
autaers kleederen met hunne 
toebehoorten, waer onder 
eenen geborduert met goud 
ende si/ver, andere van sloffe 
met goude ende silvere 
bloemen ende gegarniert met 
goude canten ende fragnien, 
als oock met naeldewercke 
canten, dogh voor het 
grootste deel gemeijn, 
ende sommige niet meer 
gebruijckbaer. 
- veerthien cassuijfels met 
de slooien ende munupels 
(manipel: tijdens mis door 

priester over linkerarm 
gedragen doekje) daer toe 
dienende corporael doosen, 
kelck kleederen 
- ende alle andere 
toebehoorten naer advenant. 
- eenige kniel kussens 

In deChoor (Koor) 
- een Beeld met de Heijlige 
Moeder Gods met het 
kindeken Jesus, 
- een gesneden Beeld van 
Onse Lieve Vrouwe van Seven 
Weéen 
- een gesneden Beeld van 
den Heijligen Franciscus 
ontfangende de Stigmaten 
(Stigmata: bloedende wonden 
in handen en of voeten en 

1782: Aan het einde van de beschrijving van de 
omvangrijke inventaris die werd aangetroffen in 
de Loretakapel en het klooster, verklaren zuster 
Elisabeth Vander Steeht (moeder) en zuster 
I. van Bergen (procuratesse) dat er niets is 
achtergelaten of verborgen 
(Bron: RAB Comité Caisse Religion). 



of hart in navolging van de 
tijdenstekens van Jezus) 
- een orgen oft Posetif 
(Positief: klein orgel zonder 
pedaal) 
- een clocxken boven de 
choor 

Als de zusters in 1784 gedwon
gen worden om hun klooster te 
verlaten en er dus ook een einde 
komt aan de Loretokapel, wordt, 
op last van het Comité Caisse 
Réligion een Lyste Der orna-

menten, effecten ende kercke 
Lynwaat van het gesupprimeert 
Clooster tot Baerl Hertogh 
opgesteld. Daarin staat een op
somming van alle priestergewa
den, voorhangsels voor altaren, 
miskleden, linnen halsdoeken, 
boeken, kandelaren. etc. 
Wat vooral opvalt, is de over
vloed aan kazuifels in allerlei 
kleuren en altaarvoorhangsels. 
Alles is opgedeeld in 1 e classe 
en 2e classe. Een klein orgeltje 
wordt ook genoemd. 

Aan pastoors in de omgeving verkochte ornamenten 

Schilderijen waren er ook in 
overvloed , zo blijkt. Volgens het 
document Liste des tableaux du 
Couvent du Mont Ste Catherine 
a Bar Le Duc zijn in de kloos
tervertrekken negenentwintig, in 
de kapel elf en op het koor vier 
schilderijen gevonden. 

6.12 Pastoors in de 
omgeving kopen ook spullen 

Volgens verscheidene documen
ten in het Dekenij-archief van 

Gulden St. 

N"l een antipendium (voorhangsel voor altaar) met witten seyden spigel en 
geborduerden bant gebleven aen Den Pastor van poppel voor 2 0 

N" 2 een antipendium met witten spigel en geborduerden bant gebleven aen den 
Pastor van beerse voor 35 0 

N"3 een antipendium met roeden spigel en roodengevloerden (velouren, fluwe-
len) bant gebleven aen den Pastor van Baerle voor 8 0 

N° 4 een antipendium met rooden gevloerden spigel 
en rooden geblomden satynen bant gebleven aen den pastor van Welde voor 20 0 

N" 5 een antipendium met witten spigel en witten geblomden bant gebleven aen 
den Pastor van Welde voor 8 0 

N• 6 eenen violetten Cassuyfel met geborduert Cruys gebleven aen den pastor 
van Baerle voor 4 0 

N"7 eenen blouwen Satynen cassuyfel sonder offer 

N" 8 eenen groenen gevloerden cassuyfel gebleven aen de kerck van gheel voor 5 0 

N"9 eenen rooden fluwelen cassuyfel gebleven van den pastor van rethy voor 10 0 

N" 10 eenen witten Cassuyfel met geborduert cruys is gebleven onder den offer N" 
2 

N"ll eenen rooden geboorduerden cassuyfel is gebleven onder den offer N" 4 

N" 12 4 alphen gebleven aen den pastor van Poppel voor 37 0 

N" 13 8 amicten gebleven aen den pastor van Welde voor 3 0 

N" 14 3 corporalen sonder offer 

N" 15 6 copere Candelaeren gebleven aen den pastor van Baerle voor 6 0 

138 0 

van wirskaante 2014/ EXTRA 39 



Hoogstraten wordt de Landeken op de choor, orgel, portael, 6.14 Kapel in Thorn, 
van het district Hoogstraten cassen (kasten), kloeken ende evenbeeld van de 
door de Vicarissen Generael allen het ghene aldaer verder Loretokapel in Baarle 
des Bisdom van Antwerpen sa/ worden bevonden. 
gemachtigd om de ornamenten In de abdij van Tongeric vonden 
van l e klasse uit te delen aan Naast algemene betalingsvoor- we -in het reeds meermaals ver-
de pastoors van de omliggende waarden wordt verder gesteld melde boek met details over de 
parochies. Zij kunnen deze dat, zodra iets verkocht is en loretakapel in Baarle- afschrif-
komen bezichtigen en vervolgens de naam van de koper te boek ten van drie brieven geschreven 
hun voorkeur doorgeven. Ook staat, het goed tot last en risico door Ernest Winckens uit Thorn 
troffen we nog een opdracht aan van de koper zal zijn zodat ieder aan Gerardus van Herdegom. 
om de omamenten van 2e klasse zijn koop sa/ moeten gaedeslaen 
op dezelfde wijze te verdelen. Wij zonder mogelijkheid tot enige In de eerste brief van 27 maart 
vonden een dergelijk document vergoeding. Verder wordt bepaald 1673 schrijftErnest Winckens 
echter niet voor het klooster dat de kopers van de lambri- aan pastoor van Herdegom dat 
in Baarle-Hertog. Wat we wel sering, de muren weer moeten de abdis van Thorn van plan is 
tegenkwamen is een lijst met herstellen. De kopers krijgen om een kapel te bouwen. Hij 
de ornamenten van le klasse geen vergoeding voor eventueel vraagt het model van de kapel, 
met de pastoor en het bedrag gebroken vloerstenen: zoals van Herdegom in Baarle 
(zie tabel vorige blz.), zodat we heeft laten bouwen naar het 
ervan uit mogen gaan dat deze de coopers der boiseringe voorbeeld van Loreto, alsook 
ornamenten op een gelijkaardige (lambrisering) de mueren in zijn notities in verband met de 
wijze verdeeld werden. Deze de kerck wederom moeten kosten: 
werden reeds op 18 oktober stellen in behoorlyken staet, 
1784 ter beschikking gesteld van ende de se/ve t' hunnen die by U E(erwaarde) (Pastoor 
de genoemde pastoors in die ta- koste en perykel (gevaar, van Herdegom) genoch 
bel. Van de verdeling van de or- risico) moeten uytbreken bekent is, de welcke van 
namenten van 2e klasse hebben gelyck ook de vloerstaenen de intentie is om een capef/e 
we niets kunnen achterhalen. ghene caopers su/Ie moeten te la eten bouwen, ... ende 

aenveerden, gelyk dese hun seynden die model/ vande 
6.13 Verkoop overige syn aengewesen, sonder daer cape/Ie soo U E(erwaarde) 
spullen uit de kapel naer over de manquerende oft heeft laeten bouwen op die 

gebrokene eenige vergoedinga selve manier ofte fatsoen als 
In opdracht van het Comité te konnen pretenderen. die van Loretten, daer by soo 
der Religie Casse wordt op 27 U E(erwaarde) notitye heeft 
november 1784 gemeld dat Als je bovenstaande verkoopvoor- gehouden hoe veel de selve 
de heer De Fierlant als admi- waarden leest, zou je denken dat gecost heeft. 
nistraleur van de goederen van de aangeboden materialen enkel 
het gesupprimeerd (afgeschaft, uit de kapel afkomstig zijn. Dat is Uit de tweede brief van 15 
opgeheven) klooster in Baarle niet zo. Op de pagina hiernaast augustus 1673 blijkt dat men In 
publiekelijk aan de meestbieden- hebben we een tabel opgeno- Thorn contact heeft gehad met 
de zal verkopen de vloeren, het men waarop goederen staan die de metselaar van Baerle maar 
houtwerk, de stoelen, het orgel, waarschijnlijk wel afkomstig zijn dat deze blijkbaar te hoge eisen 
de klokken, de kasten en alles uit de kapel. Merkwaardig is dat heeft gesteld: 
wat er wordt gevonden: er ook rommel wordt verkocht! 

Overmits den metselaer tot 
de vloeren, boiseringen Voor de verkoop van meubelen, baerle wat buyten de redenen 
(houtwerk) der kercke, ornamenten. boeken, etc. uit het geeyst heeft. 
sacristyen de gestoelten klooster, zie vanaf blz. 98. 
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Verkochte overige spullen uit de kapel Koper G s 0 

Steenen voor de Cappel D' Hr bastiaens 9 0 0 

een banck de kerck alhier 3 0 0 

ovenscheel en roey Adr Mercelis 2 11 0 

rommel Anthony van boeymeir 1 10 0 

Idem de kercke alhier 2 11 0 

Idem de selve kercke 3 0 0 

2 baneken de selve kercke 0 15 0 

Idem de selve kercke 2 4 0 

rommel Anthony Van boeymeir 2 10 0 

de vloer van de choor Sr Joan hendrickx turnhout 31 0 0 

een waeterbackxken D'hr doctor Liebrechts 1 0 0 

de kloek par pondt ... 43 pondt D'heer bastiaens 16 2 6 

Den marmeren vloersteen in de Cappel D'heer Saenen 10 0 0 

de steenen in de Cape/ 276 steenen Comelis olislaegers 56 7 6 

den serck in de Cappel Sr J. hendrickx turnhout 2 10 0 

de ptavuysen in de Cappel arnoldus van Lier 3 0 0 

een kasken D'h' Martet 2 10 0 

Idem pieter van gestel 0 10 0 

eenige steenen D'heer bastiaens 1 13 0 

een banck en rommel de kercke alhier 5 1 0 

rommel adriaen Van Bommel 1 12 0 

een kasken Mauris 3 0 0 

2 baneken de kerckealhier 2 0 0 

rommel de selve kercke 3 0 0 

idem Adr Mercetis 1 13 0 

een partye pannen Cornelis christiaenssen 13 10 0 

houdtwerck Joan Meyers 5 7 0 

2 Vaeten Adriaen Van Bael 1 16 0 

2 loeye buyzen par pondt Fransus klaymans 11 5 9 
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In Thorn bereikt men een ak
koord met de stats meester tot 
Rurmondt (Roermond}. Stads
metselaar meester Willem Boy
ens wordt naar Baarle gezonden. 
De lengte, breedte en hoogte, 
het aantal en de plaatsing van 
de ramen en drie van de vier 
deuren. de plaats van het altaar 
en de nis voor het Mariabeeld en 
de kleine open haard, worden 
overgenomen. 

Op 25 augustus 1673 's mor
gens wordt in Thorn gestart met 
de werken. Om 14.00 uur 
's middags is de eerste steen 
gelegd. 

Rond 10 september worden de 
gordingen gelegd over de inmid
dels gerichte dakspanten. In de 
daarop volgende winter moet het 
werk vrijwel stil hebben gelegen. 
In het voorjaar van 16 7 4 wordt 
het dak beschoten. Arbeiders 

Michel Maessen en Jan op de 
Bergh krijgen ieder vier kannen 
bier: 

Den 29 Meert nae middagh 
ten 3 uren is het Cruyts 
gericht op den thorn, ende 
laeten drincken door Michel 
Maessen en Jan op de Bergh 
ieder 4 kanne bier. 

Ofschoon nog maar nauwelijks 
een begin is gemaakt met de 
decoratie van het interieur van 
de kapel, wordt op 8 september 
1674 het Mariabeeld in een pro
cessie naar de kapel gebracht. 
De voorlopige wijding van de 
kapel vindt plaats op 9 februari 
1675. Het duurt nog tot oktober 
voordat de overvloedige decoratie 
van het plafond en de achter
wand van de kapel voltooid 
zijn. De officiële consecratie van 
de kapel vindt plaats op 9 juli 
1681. 

2013: de Loretakapel in Thorn, in 167 3 gebouwd naar het 
voorbeeld van de Loretakapel in Baarfe. Het hogere gedeelte is in 
1811 aangebouwd, het zijgedeelte - de biechthal-in 1898. 
Het lagere gedeelte is dus een kopie van de kapel in Baar/e. 
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Dat de kapel in Thorn (dus ook 
in Baarle) werkelijk een na
bootsing is van het heilig huisje 
in Loreto kan door vergelijking 
van de gekozen maten met 
die in pelgrimsboekjes gemak
kelijk worden aangetoond. De 
werkelijke lengte (12,60 m), de 
breedte (6,70 m), de afstand van 
de westmuur tot het altaar en 
vandaar tot de oostmuur (3 m) 
komen zo dicht bij de maten die 
in pelgrimsboekjes met betrek
king tot het origineel worden 
genoemd, dat elke gedachte 
aan een toevallige overeenkomst 
moet worden uitgesloten. 

6.15 Baarle heeft een 
speciale band met Thorn 

Bijzonder is dat Baarle met 
Thorn een speciale band heeft. 
De abdij van Thom bezit im
mers in Baarle op Loveren van 
oudsher een aanzienlijke 'Hof', 
dat in 1234 voor het eerst wordt 
vermeld. Dit 'Hof' vormt het cen
trum van de Thornse bezittingen 
in Baarle en ver daar buiten. 
Bovendien heeft de abdis van 
Thorn inspraak bij het benoemen 
van de pastoors in Baarle. 
Zoals eerder vermeld is de Lore
takapel in Thorn een replica van 
de Loretakapel in Baarle. Uiter
aard bezochten wij de kapel in 
Thorn en maakten er een aantal 
foto's. Verschillende daarvan ziet 
u hier. 

Met dank aan onze zustervereni
ging uit Thorn. de Geschied- en 
Heemkundige Kring 'Het Land 
van Thorn', kregen wij interes· 
sante informatie over de kapel 
van 'Onze Lieve Vrouw van 
Loreto onder de Linden' in Thorn. 
Belangrijke bronnen daarvoor 



2013: het lagere rechtse gedeelte van de kapel inThornis identiek 
aan de kapel die in Baarle stond. 

2013: het interieur van de Loretakapel in Thorn. 

2013: achter het altaar staat een prachtig barok altaarscherm. 

zijn de 'Databank bedevaart en 
bedevaartplaatsen in Nederland' 
en een onderzoek van A.J .J . 
Mekking met de titel 'De kapel 
van Onze Lieve Vrouw van Loreto 
onder de Linden'. 

De Thornse kapel ontwikkelt 
zich in de afgelopen eeuwen 
tot een bedevaartsoord voor de 
wijde omgeving rondom Thorn . 
In de 19e en 20e eeuw heeft 
de kapel een rol gespeeld bij de 
stimulering van de Mariaverering 
in Limburg. Tegen het einde van 
de 20e eeuw is er in 'Onze Lieve 
Vrouw onder de linden' nog 
steeds sprake van een levendige 
maar grotendeels individuele 
devotie. De kapel is gelegen in 
het buitengebied van Thorn, 
op ongeveer één kilometer ten 
noordwesten van het stadje. 

6.16 De kapel in Thorn 
is een juweeltje 

De kapel is gesticht door Clara 
Elisabeth van Manderscheidt
Biankenheim, een adellijke 
kanunnikes van het stift Thorn. 
De huidige kapel bestaat uit drie 
hoofdonderdelen: de oude kapel 
(zoals in Baarle}, een hogere 
uitbreiding uit 1811 naar het 
westen toe en een 19e-eeuwse 
biechtkapel aan de noordzijde. 
De oorspronkelijke kapel meet 
12,60 x 6,70 m, gebaseerd op 
opmetingen in 1673 van de 
Roermondse bouwmeester Boy
ens van de Loretakapel in Baarle. 

Dit oudste gedeelte wordt van 
binnen gedomineerd door 
een schuin oplopend plafond 
(pseudogewelf) van stucco-reliëf 
waarin zes met olieverf beschil
derde medaillons met voorstel-
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2013: het rijk gedecoreerde plafond. 

2013: het beeld van de Heilige Maria. 

2013: prachtig houtsnijwerk. 

lingen van de oorspronkelijke 
Loretakapel en de mirakelen die 
daar plaatsvinden. Bovendien 
zijn in het plafond zes geschil
derde Maria-symbolen aange
bracht. 

Achter het altaar staat een rijk 
gesneden barok altaarscherm. 
Het scherm is voorzien van twee 
deurtjes en is in het midden 
verlaagd om bezoekers een 
beter zicht op het Mariabeeld 
te geven. Daar bevindt zich ook 
een betegelde haard, met op de 
haardkop een schildering van de 
H. Familie. Daarboven bevindt 
zich het Mariabeeld. 

Het is zeer de moeite waard om 
een bezoek te brengen aan deze 
bijzonder mooie en erg rustig 
gelegen kapel in het witte stadje 
Thorn! 

2008: leden van Amalia 
brengen een bezoek aan de 
kapel in Thorn. 



7 Alles over het klooster 
en de zusters 

7.1 Vlucht van de zusters 
vanuit Oisterwijk naar Baarle 

Franciscanessen volgen de regel 
van Sint-Franciscus. Franciscus 
(geboren in 1181 of 1182 in 
het Italiaanse Assisi en aldaar 
in 1226 overleden) groeit op in 
ongekende welvaart. De enorme 
rijkdom om hem heen maakt 
hem niet blind voor het lot van 
de armen en de zieken. Hij kan 
het één niet rijmen met het 
ander: hij heeft alles maar zoveel 
anderen hebben niets. Francis
cus kiest voor een nieuw leven. 
Hij laat zijn ouders en hun wel
vaart achter zich. Alle spullen die 

hij heeft, geeft hij weg. Hij gaat 
de armen helpen. Hij blijft echter 
niet alleen. Veel mensen kunnen 
zich vinden in zijn ideeën en ide
alen. Broeders en zusters richten 
in de dertiende eeuw de eerste 
Franciscaanse ordes op. 

De Oisterwijkse zusters van de 
Derde Orde van de Francisca
nessen hebben in de voorbije 
eeuwen hun klooster Sint
Catharinaberg aan de Poiter
straat. Het is toegewijd aan de 
H. Catharina en wordt gesticht 
in 1451. Sint-Catharinaberg 
wordt rond 1570 bewoond door 
28 zusters. In februari 1573, 

Op meerdere locaties in Assisi 
zijn afbeeldingen te zien van de 
H. Franciscus. 

Assisi in Italië, de geboortestad van de H. Franciscus. De basiliek van Sint-Franciscus. 
moederkerk van de Franciscanen, domineert het stadsbeeld. 



Oletctwijk "Hoi:r:t Catftarinen~r(" 

Het vroegere Sint-Catharinaklooster aan de Poirterstraat in Oisterwijk. 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 
worden verschillende inwoners 
van Oisterwijk door de geuzen 
vermoord of gevangen genomen. 
Klooster Sint-Catharinaberg en 
150 huizen worden door hen 
in brand gestoken. De zusters 
vluchten naar Den Bosch. Rond 
1617, tijdens het Twaalfjarig 
Bestand in de oorlog tussen de 
Staatse en Spaanse troepen, 
wordt het Oisterwijkse klooster 

46 van wirskaante 2014 I EXTRA 

herbouwd. In 1648 komt de 
Meierij in Staatse handen en 
wordt de openbare beoefening 
van de katholieke godsdienst 
verboden. 

Waar algemeen aangenomen 
wordt dat de zusters in de 
periode 1720- 1730 in het 
bezit van de kloosterlocatie in 
Baarle komen, was dit- tot onze 
verrassing- reeds in 1698 het 

geval. Dan koopt de pater van 
het klooster in Oisterwijk de 
Tongerloosche Goederen onder 
Baarie-Hertog en Baarle-Nassau 
gelegen. Het betreft hier de gron
den en gebouwen die pastoor 
van Herdegom in 1652 voor 
zijn pastorie koopt en waarop hij 
de Loretakapel laat bouwen. De 
zusters zullen hier hun klooster 
oprichten. 

Volgens een ongedateerd 
document in het Bisdomarchief 
te Antwerpen (zie hiernaast>. 
hebben de zusters Oisterwijk 
verlaten in 1717 of 1718 of daar 
in de buurt en hebben zij een 
'magnifiecken Clooster bouw' 
opgericht: 

Nogh wort in den se/ven 
Dorpe van baerle hertog 
gevonden een clooster van 
nonnen van den derden 
regel van Ste franciscus, 
dewelcke door ordre van de 
heer Staeten in den jaere 
1 717 ofte 1 718 ofte daer 
ontrent haer clooster ten 
oosterwijck meijerije van 
s'hertogenbosch, hebbende 



moeten verlaeten, in het maar zelfs voor aanzienlijk pastoor in Baarle, dat de zusters 
voors( chreven)baerle hertoge lagere prijs verkocht. naar de parochie in Baarle zullen 
eenen magnifiecken komen en blijven. Bovendien 
Ciaoster bouw hebben In een schepenakte uit 23 geeft hij aan bevreesd te zijn 
gemaeckt. februari 1756 wordt nog wat voor moeilijkheden omdat de ka-

meer gemeld over de vlucht pel behoort aan de parochie en 
Interessant is ook een document van de zusters in 171 7 vanuit de grond waarop de kapel staat, 
uit het Oud Gemeentearchief van Oisterwijk naar Baarle. Tevens eigendom is van de zusters. 
Baarie-Hertog uit het jaar 1755. valt uit de akte op te maken dat 
Daarin is te lezen dat de zusters de zusters het dan kennelijk 'niet 7.2 In welk jaar komen 
in 1717 in de parochie zijn breed' hebben. Het klooster is de zusters naar Baarle? 
komen wonen. In 1698 hebben arm en de zusters leven van hun 
ze 889 roeden grond gekocht, handwerk en aalmoezen en van Dat bleef lang een vraag die ons 
waarop een vervallen gebouw giften van Hollanders met goede maar niet los liet. We kwamen 
staat. De schepenen verklaren intenties: verschillende data tegen, zoals 
vervolgens dat de zusters op u hebt kunt lezen. Op basis van 
deze grond hun klooster hebben dat van onse kennisse is, de volgende drie archiefstukken 
gebouwd, waarvan ze de waarde dat ten Jaere 1717 alhier is dachten we uiteindelijk te mogen 
niet kunnen schatten. Comen vlughten het Clooster concluderen dat de zusters in 

genaemt S1• Catharinenbergh, 1720 uit Oisterwijk worden ver-
De waarde van de lichte zanderi- verjaeght sijnde uijt het Dorp jaagden dan definitief hun intrek 
ge grond ramen zij op maximaal van oaster wijck door de nemen in Baarle. 
180 gulden per bunder. Land Heere Staeten der geunieerde Het jaartal 1720 wordt ons 
wordt hier voor een veel lagere provintien, dat de Religeusen bevestigd in drie verschillende 
prijs verkocht: met Consent van Haere archiefstukken: 

Conincklijcke Hoogheijt l.in het Bisdomarchief: hoe dat 
Dat zij uit hun klooster in maria Elisabeth Glorieuser de Religieuse van den derden 
Oosterwijck zijn verjaagd memorie, bij Advies van de Regel S11 Francisci des Cloos-
en met goedkeuring van Weth alhier binnen Baerle ters genaemt Catharinadael 
het Gouvernement in deze hun Ciaosterken hebben (moet zijn Catharinaberg, meer 
parochie zijn komen wonen gebouwt, en dat sij allen voorkomende naamsverwarring 
in 1717; hebben gekocht hun goet in Hollandt hebben met klooster in Oosterhout) 
889 roeden gronden ten dele moeten verlaeten, voorts dat verjaegt zijnde uijt de Meije· 
bebouwd met een vervallen het van onse kennisse is, dat rije van S Bosch ontrent het 
gebouw. het voors(chreven) Clooster jaer 1720 hunnen toevlucht 
Dat zij op deze grond hebben is arm, ende meerendeels hebben genomen naer dese 
gebouwd hun klooster en van hun Handtwerck, ende Plaetse om aldaer zigh Cloos-
de kerk van welk gebouw aelmoessen moeten leven, terlijck neder te setten, ... 
de schepenen verklaren ende dat het selve Clooster 2.in het Oud Gemeentearchief 
de waarde niet te kunnen meest uijt de almoessen, van Baarie-Hertog <vertaald 
schatten, maar de gekochte ende Giften van goede uit het Frans): dat door het 
gronden, zijnde lichten geintentioneerde van hollandt decreet van de Generale Staten 
zandig land zoals al het land is gebouwt, ... van de Verenigde Provinciën 
binnen dit dorp, schatten zij zij gedagvaard zijn op 17 
ten hoogste op 180 gulden/ In het Bisdomarchief van augustus 1720, verbannen en 
bunder. Voor de 889 roeden Antwerpen vonden we nog gedwongen zijn hun klooster 
is de waarde bijgevolg 399 een Latijnse brief gedateerd 6 op te geven. nochtans enkele 
gulden 11 stuivers. Het land september 1717. Hierin schrijft jaren eerder afgekocht. waar-
hier wordt voor geen hogere, Cornelis Josephus De Wijse, door ze verplicht worden zich 
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1907: (Bron: museum van de zusters Franciscanessen in Oirschot). 

terug te trekken in hun toe- overgeschreven kopie- en wat Retoer lek Ondergeschr(even) 
vl uchtsoord Baarle· Hertog ... blijkt? Hierin staat als datum 20 Deurw(aerder) van haere 

3.in het archief van de Geheime oktober 1717! Ed. Mo. De Heeren 
Raad met het octrooidossier raden van Staten der 
waarin in één document bijna Er is door deurwaarder Grati- Vereenighde nederfanden 
woordelijk bovenstaande tekst aen Jacob de Velee reeds een dat ick de bovenstande 
wordt herhaald en in een aanzegging gedaan bij de zusters lnst. hebbe geins. aen 
ander stuk vrij vertaald: dat op de 9e van de vorige maand Clara Berbon, dam der 
ten gevolge van de dagvaar- (september). Daarop hebben Conventia/en in het Clooster 
ding- hen overgemaakt 17 de zusters geantwoord te zullen tot Oosterwijck en aen de 
augustus 1720 - toegevoegd vertrekken. In de weken die vol- se/ve geleverf Copije met 
aan de genoemde aanvraag in gen, wonen ze echter nog steeds corte relatie vant exploiet 
origineel. in het klooster in Oisterwijk. De die mij tot Antwoort gaf te 

deurwaarder heeft hen daarom gehoorsaemen en sulcke 
Voortbordurend op bovenstaande nu gemeld dat zij uiterlijk zater- binnen Oosterwijck 
bronnen was het dus voor ons dag 23 oktober 1717 dienen te Op den 20. October 1717. 
duidelijk dat de zusters op 17 vertrekken, anders zal men ge- Get. G.J. De Velee Deurw. 
augustus 1720 vanuit Oisterwijk noodzaakt zijn de zusters met de 
naar Baarle zijn vertrokken. stercke hantmerck het Clooster Resumerend, eenduidige infor-

te doen evacueren ... rnatie over de exacte datum van 
En toch hebben we reden om te de komst van de zusters naar 
twijfelen aan die datum! Clara Serbon (moeder van het Baarle ontbreekt. 
We hebben namelijk ook de dag- klooster) antwoordt daarop de Twee data komen in aanmerking, 
vaarding, waarvan sprake in het deurwaarder te zullen gehoorza- namelijk 20 oktober 1717 en 17 
octrooidossier (onder 3 hierbo- men. Dat blijkt uit de volgende augustus 1720. Wij opteren voor 
ven) gevonden, -weliswaar een tekst van de deurwaarder: 20 oktober 1 71 7. 
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7.3 De officiële toelating om 
zich in Baarle te vestigen 

Na de verhuizing van de zusters 
van Oisterwijk (ressorterend 
onder het bisdom van 's-Herto
genboschl naar Baarie-Hertog 
(ressorterend onder het bisdom 
Antwerpen) moeten zij gehoorza
men aan de Heeren Bisschop
pen van Antwerpen. 

In 1729- de zusters wonen 
al een aantal jaren in Baarle
worden door de Wethouders van 
Baarie-Hertog de toelatingsvoor
waarden opgesteld. Deze worden 
door de zusters in 1 730 gevoegd 
bij hun aanvraag en in 1731 
vergund. 

Er zijn door de wethouders niet 
minder dan negen voorwaarden 
opgesteld voor officiële toelating 
om zich in Baarle te vestigen. 
Samengevat komen die negen 
voorwaarden, in hedendaags 
Nederlands vertaald, op het 
volgende neer: 
1 De wereldlijke dienstboden 

vallen onder de wet van 
Baarle zoals de andere inwo
ners. 

2 De zusters dienen alle lasten 
te betalen conform de andere 
inwoners. 

3 Dat geldt ook voor de impos
ten (belasting, heffing). 

4 Het verkrijgen van goederen 
op hun naam kan enkel met 
toestemming van de 
wethouders. 

5 Vergunningen in verband 
hiermee mogen enkel aan
gevraagd mits goedkeuring 
wethouders. 

6 Uitgezonderd voor de zusters, 
novicen en de pastoor van het 
klooster dient men - bij het 

begraven van andere perso
nen- aan de parochiekerk 
kerkrechten te betalen. 

7 Op zon- en feestdagen mogen 
de zusters hun kerkdiensten 
niet op hetzelfde tijdstip 
laten doorgaan. 

8 Een deel van het offergeld 
dient gegeven te worden aan 
de parochiekerk. 

9 Giften van inwoners van Baar
Ie mogen niet rechtstreeks ten 
goede komen van het klooster 
of de zusters. 

Tijdens ons onderzoek kwamen 
we er achter dat voorwaarde zes 
tot grote problemen zou leiden 
(zie hiervoor par. 7.4). 
In het Oud Gemeentearchief van 
Baarie-Hertog vonden we hun 
commentaar op ieder van de 
opgelegde voorwaarden. Bijna 
negen maanden later, op 16 mei 
1730 verklaren ze zich akkoord 
met de opgelegde voorwaar
den. Het document wordt dan 
ondertekend door verschillende 
zusters: 

In teeeken der Waerheijdt 
hebben wij desen 
Eijgenhandigh onderteeckent 
desen 16•n Maij 1730. En 
was geleeekent S' Elisabeth 
Vander Borst 
Mater, onder Moeder $' 
Alegonden Aerts, $'Anna 
D'adama Procuratersse, 
dit is het handt x merck 
van S' Gertrudis van Oers 
Jubilaris, $' Francoise 
Augustijns, S' Barbara 
Pulskens, S' Catharien 
Se/dens, S' Antonet van 
Kessel ..• 

Bovenstaande documenten lei
den uiteindelijk tot het indienen 

van de aanvraag. In deze- in het 
Frans- opgestelde documenten 
wordt de geschiedenis van het 
klooster herhaald. 

Na gunstig advies van de 
c(onseilleurs) fiscaux de Bra
bant of de fiscale raadgevers van 
Brabant wordt op 3 november 
1730 een brief gericht aan Hare 
Majesteit met wederom het hele 
verhaal. Hen ontbreekt niets 
anders dan toestemming van 
Hare Majesteit om zich te mogen 
terugtrekken in de vorm van een 
klooster. 

Op 2 oktober 1731 komt dan 
uiteindelijk de toelating om 
zich in Baarie-Hertog te mogen 
terugtrekken in de vorm van een 
klooster 'voor het heil van hun 
ziel'. 

7.4 De zusters overtreden 
de opgelegde regels 

In 1773 hebben de zusters 
een vrij ernstig conflict met de 
wethouders, de kerkmeesters en 
de pastoor, dit in verband met 
het begraven van een overleden 
dienstrnaegt of arme Leecke
zuster Johanna op het terrein 
van het klooster. Zij hebben dit 
gedaan zonder betaling van de 
kerkrechten aan de Remigius
kerk, hen opgelegd in artikel zes 
van de overeenkomst (zie par. 
7.3) tussen het bestuur van de 
Remigiuskerk en de zusters. 

De wethouders van Baarie-Her
tog en de E.H. pastoor schrij
ven een brief aan het bisdom. 
Daarin klagen zij er over dat de 
zusters, in strijd met het zesde 
artikel van de overeenkomst, 
een zekere dienstmaagd met de 
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naam Joanna 's avonds bij het Baarie-Hertog en Baarle-Nassau. een particulier de last van het 
klooster hebben begraven zonder Het betreft hier dus de gronden onderhoud te hoog oploopt: 
de pastoor te informeren: en gebouwen, die pastoor van 

Herdegom in 1652 voor zijn Naer voorgaende naukeurige 
klaegende dat de nonnen pastorie koopt en waarop hij de examinatie ende visitatie 
niet en onderhouden den Loretokapellaat bouwen. De getaxeert te hebbe het 
6en artikel van het contract zusters zullen naast de kapel hun Clooster, enkel het gedeelte 
over het begraeven in hun klooster oprichten. gelegen onder Brabant 
clooster ... en dat onlanghs (dus Baarle-Hertog), ten 
in't Clooster is overleden Over de bouw van het klooster hooghsten weerdigh te wese 
seckere dienstrnaegt met zelf hebben we geen informatie twee duijsent guldens ... , 
naeme Joanna . . . .. . • .. (geen gevonden. We mogen ervan ende dat sij het se/ve voor 
naam vermeld) welckers uitgaan dat de bouw pas is be- die somme niet soude willen 
Uchaem door d'Heer Pastor gonnen nadat zij, via het octrooi aenveerden (kopen), se/ve 
van de Religieusen s'avonts is van 2 oktober 1731, toestem- niet dienstigh kan wesen als 
begraeven binnen't Clooster ming hebben gekregen om zich om te worden afgebroocken 
sonder daer van eenige in Baarie-Hertog te vestigen. om de materiaelen elders 
kennisse te geven aen den Meester Metselaar Willem te gebrui je ken, door dien 
Eerw: Heere Pastor, .... Bouwmans verklaart op 16 mei (doordat} het selve is 

1737 voor de schepenen van afgelegen van de plaetse 
In antwoord op een brief van het Baarie-Hertog dat hij in 1736 (dorpsplein) ofte Dorp, en voor 
bisdom schrijft pastoor Coppens een kloostermuur alsook in een particuier de last van 
dat hij 33 jaar geleden ook een hetzelfde jaar een nieuwe stenen onderhout te hoog oploopt. 
lekenzuster begraven heeft en poort heeft opgetrokken. Die 
dit zonder eenig vermaen of poort is te zien op de tekening op 7.6 Waar stond het 
questie. blz. 55, in de buurt van de brou- klooster? 
Uiteindelijk wordt geconcludeerd werij, rechts van het klooster. 
dat het klooster de kerkrechten De haag, die op sommige De luchtfoto op blz. 52 (horizon-
verschuldigd is. Het antwoord plaatsen niet recht is, heeft men taal gezien) schept duidelijkheid. 
van het bisdom volgt op 19 mei grotendeels vervangen door een Daarop zijn het klooster. een 
1773. Het bisdom is akkoord rechte muur, waardoor deze paar woningen (waaronder de 
met de belofte van de zusters dat meestal binnen maar soms ook vroegere pastorie van pastoor van 
zij zich in de toekomst aan de buiten hun eigendom staat. Herdegoml en de Loretakapel 
regels zullen houden: met bijgebouwen op ware schaal 

In het volgende document treden ingetekend. 
zijn vriendelijk veraccordeert meester timmerman Francois 
met belofte van hun in Peeters en meester metser Op de luchtfoto hiernaast 
toekomende in alles daernaer Francois Rijns op als 'taxateur' (horizontaal gezien) is het 
te gedraegen. van het klooster. De waarde van stratenpatroon ingetekend 

het klooster wordt dan, al dan zoals dat was ten tijde van 

7.5 De bouw van niet bewust, op slechts 2.000 het verblijf van de zusters in 

het klooster gulden ingeschat. Opmerkelijk, Baarle. Aan de rechterzijde van 

omdat in een ander document de foto loopt de Chaamseweg/ 

Priester en pater Walterus gesproken wordt over een mag-
Hoogbraak, richting Breda. 
Heel duidelijk is te zien dat 

Eschius van het Oisterwijkse nifiecken Clooster bouw. er toen in de weg een knik 
klooster koopt op 16 december Peeters en Rijns zouden het naar rechts was, grenzend 
1698, ruime tijd voor de zusters klooster voor dat bedrag niet aan de kloosterhoeve. Later, 
naar Baarle komen, de 'Tonger- kopen. omdat het te ver is afge- begin 19e eeuw, is de weg 
loosche Goederen' gelegen onder legen van het dorpsplein en voor rechtgetrokken. ~ 

50 van wi~kaante 2014/ EXTRA 



van wirskaante 2014 / EXTRA 51 



52 van wirskaante 2014 I EXTRA 



Ook de visvijver aan de weg 
Hoogbraak I Nonnenkuil, zie 
het blauwe vlak links op de foto 
hiernaast, is te zien. Op oude 
kaarten wordt deze visvijver vaak 
waterkolk genoemd. Deze heeft 
een oppervlakte van 400m2• De 
lengte is ca. 40 meter. Oe breed
te (richting Loveren) 12 meter en 
richting Hoogbraak 7 meter. In 
Baarle zijn in die tijd meerdere 
waterkolken. Het langgerekte 
gebouw is het zusterklooster. De 
lengte daarvan is bijna 60 meter. 
Zoals bekend heet vandaag de 
dag het eerste stuk weg vanaf 
de afslag van de Chaamseweg, 
Hoogbraak. Vervolgens is Non
nenkuil de officiële straatnaam 
van de weg tot aan Loveren. 
Oud-bewoner van de Non
nenkuil, de heer Piet van Loon 
(geboren in 1922), vertelt des
gevraagd enkele jaren geleden 
dat daar in zijn jeugd een grote 
kuil is. Er wordt daar dan volgens 
hem, afval van een leerlooierij in 
gestort. Daardoor is de aanvan
kelijk diepe kuil in de loop van 
de jaren steeds meer afgevlakt. 

Terug naar de luchtfoto hier
naast. Het klooster ligt dus voor 
een gedeelte op de huidige 
Chaamseweg. Het huis aan de 

Op deze luchtfoto zijn 
het klooster, een paar 
woningen (waaronder de 
vroegere pastorie van 
pastoor van Herdegom) 
en de Loretokapel met 
bijgebouwen ingetekend. 
Ook de visvijver aan de weg 
Hoogbraak/Nonnenkuil, is 
ingetekend. 

.· · ~ -· , ; ..... . \ .. 
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Ca. 1840: op deze topografische kaart is niet alleen de waterkolk 
(visvijver) aan de Nonnenkuil te zien (zie het blauwe vlekje onder 
de letter 'n' van Loveren) maar ook andere waterkolken tussen de 
wegen naar Ulicoten en Chaam ('t Goor). 

korte zijde van het klooster, is 
ten tijde van het verblijf van de 
zusters in Baarle het huis van de 
biechtvader. Daarvoor is het bij 
pastoor van Herdegom in gebruik 
als pastorie. Het gebouw op de 

hoek van de Hoogbraak (recht 
tegenover de witte contouren van 
de voormalige Femisbank) is dan 
in gebruik als bakkerij en bier
brouwerij. Waarvoor het kleine 
gebouwtje daar vlakbij dient, is 

Ca. 1830: op deze kadasterkaart zijn de 
Loretakapel en het klooster niet meer te vinden. 
Wel de kloosterhoeve (zie de twee rechtse rode 
blokjes). In dat jaar is de weg 'van Breda naar 
Baarle' nog niet rechtgetrokken. 



ons niet bekend (in een van de 
documenten wordt gesproken 
over een schuur met daarin 
gereedschap voor de tuinman en 
wat timmerhout en brandhout}. 

Uit historisch oogpunt is het zeer 
belangrijk dat de Loretakapel ook 
staat ingetekend. Op het moment 
dat pastoor van Herdegom de ka
pel laat bouwen, zijn er nog geen 
bijgebouwen. Het lange, smalle 
vlak van de tekening, zie blz. 35, 
(er staat in geschreven Eglise = 

kerk} is dan dus de kapel of kerk, 
zoals pastoor van Herdegom de 
Loretakapel ook wel noemt. 
Het gehele complex is omgeven 
door de kloostermuur (zie rode 
lijn). Omstreeks 1735 krijgen 
de zusters de beschikking over 
de Loretokapel, die dan bin
nen de kloostermuren komt 
te liggen. Vóór die tijd kunnen 
kerkbezoekers de kapel vanaf de 
Chaamseweg (rechtsonder op de 
foto op blz. 52) via een pad (een 
gedeelte is nog te zien) bereiken. 
Voor meer informatie over alle 
gebouwen, bijgebouwen etc., 
zie par. 6.9. 

2014: zicht op de plek waar 
het klooster en de Loretakapel 
hebben gestaan. De horizontale 
weg is de Chaamseweg I 
Hoogbraak. Aan de overzijde 
gaat Hoogbraak over in 
Nonnenkuil en zo verder naar 
Loveren. De zandweg leidt naar 
de kloosterhoeve. 
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7. 7 Tekening van het 
klooster 

Met heel veel plezier- met dank 
aan het Rijksarchief in Brussel -
kunnen wij u twee unieke teke
ningen tonen, nl. van de Loreto
kapel (zie blz. 35) en het klooster 
Sint-Catharinaberg (hiernaast). 
In 1785, na het vertrek van de 

Wat is op de tekening te zien? 
Op het gelijkvloers van het 
imposante hoofdgebouw 
vinden we over de gehele 
lengte een lange gang, die 
achtereenvolgens uitkomt op 
de ouvroir (naaikamer), de 
infirmerie (ziekenzaal}, de 
réfectoire (refter), de cuisine 
(keuken) en decave (kelder}. 
Naast de trappenhal naar de 
eerste verdieping geeft deze 
gang toegang tot het linkse 
bijgebouw met het oratoire 
(bidvertrek) en de chapelle 
(kapel). Voor goed begrip, 
dit is dus niet de Loretakapel 
(voor tekening zie blz. 35). 
De eerste verdieping van 
het klooster doet dienst als 
dortoir (slaapzaal) en telt 
zevenentwintig celluie (cellen) 
of slaapkamertjes voor de 
zusters. Verder is er nog een 
zolderverdieping. 
De grote onbebouwde vak
ken voor het gebouw zijn de 
jardin (tuin) en het bascour 
(basse-cour = hoenderhof = 
neerhof). 
Het huis recht voor het kloos
tergebouw wordt genoemd 
'Maison qui a été occupée 
par Ie confesseur' hetgeen 
betekent: huis bewoond door 
de biechtvader. Dit bestond 

zusters uit Baarle, gemaakt in 
opdracht van Baron De Feltz van 
de Kerkelijke Commissie, belast 
met de verkoop van kloosterge
bouwen. In het archief van Sint
Catharinaberg hebben we een 
kwitantie van architect Johannes 
Vooghden d.d. 30 juni 1785 ge
vonden voor het maken van de 
tekening. De prijs is 18 gulden. 

uit drie chambre (kamers), 
een cuisine (keuken) en een 
écurie (paardenstal). Rech1s 
van het huis van de biecht
vader staat een gebouwtje 
waarvan de betekenis niet Is 
aangegeven (waarschijnlijk 
een werkhok). 
Daarnaast is een gebouw gete
kend met daarin een brasserie 
(brouwerij) en een boulange
rie (bakkerij). Uit oude akten 
weten we ondertussen dat de 
zusters ook een bierbrouwerij 
hadden en die functie was in 
dit gebouw ondergebracht. 
De bruine streep rechts op de 
tekening is de grens. Links 
daarvan ligt een van de Belgi
sche enclaves. Rechts daarvan 
is grondgebied 'des Etats 
des Provinces Unies': van 
de Staten van de Verenigde 
Provincies. Dit is (Hollands) of 
Nederlands grondgebied 
(territoire holfandais). Con
clusie is dus dat aan die zijde 
de kloostermuur op Hollands 
grondgebied staat. 
langs de randen van de 
kloostermuur staat geschreven 
'Grand chemin qui conduit à 
la vilfe de Breda': Grote weg 
die naar de stad Breda leidt 
(Bron: Algemeen Rijksarchief 
Brussel). 
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Op de tekening zien we van het kloostergebouw eerst de plattegrond. Daarboven is de lange gevel 
getekend. Los dáárboven zien we de plattegrond van de verdieping waarin we de cellen van de zusters 
herkennen. 
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8 Het kloosterleven 

Om over het kloosterleven van 
de Baarlese zusters meer aan 
de weet te komen, gingen we 
o.a. op bezoek bij de zusters 
Franciscanessen in Oirschot 
Daar worden we zeer gastvrij 
ontvangen door zuster Medardo, 

-+-

Zuster Medardo deed speciaal 
voor ons de kleding van vroeger 
aan. 
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Zuster Medardo (r) van het Franciscanessen
klooster in Oirschot leidt mevr. Treza Van Steen 
(I) en André Moors (fotograaf) in 2013 rond in 
haar museum. 

die ons heel veel informatie heeft 
verschaft over het kloosterleven, 
vroeger en nu. Ook leidt zij ons 
rond in haar bijzondere museum 
over het leven en werken van de 
zusters Franciscanessen. Ze vindt 
het goed dat we foto's maken, 
van welk aanbod we dankbaar 
gebruik hebben gemaakt. 

8.1 Intrede van de zusters 
in het klooster 

Volgens zuster Medardo komen 
de toekomstige zusters binnen 

in een zwarte jurk en ontvangen 
meteen een schoudermanteltje 
(kardinaaltje geheten) en een 
zwart sluiertje. Dan wordt de 
toekomstige zuster postulant 
voor een tijd van zes of twaalf 
maanden. De uitzet brengt men 
mee in een hutkoffer. 
Na dit halfjaar of jaar van ken
nismaking begint het noviciaat. 
Bij de inkleding draagt men een 
witte jurk en daarover heen een 
bruidsjurk met sluier. 
Na de H. Mis wordt de postulant 
als novice gekleed. Zij ontvangt 



dan een habijt. een rozenkrans. 
een brevier en een witte sluier. 
Ze staat haar wereldse naam af 
en krijgt haar kloosternaam. 
Na deze intreding begint het 
noviciaat voor een periode van 
twee jaar. Oe novicen krijgen les 
over het religieuze leven en de 
gebruiken van de congregatie. Ze 
helpen dan mee met de huishou
delijke bezigheden, in de kapel 
en in de tuin. 
Aan het einde van het noviciaat 
doet de novice afstand van enige 
kleine persoonlijke eigendommen 
als teken van het toekomstig 
leven in de geest van armoede. 

Na deze twee jaren van voorbe
reiding worden de novicen uitge
nodigd tot de tijdelijke professie. 
Men legt dan voor drie jaar de 
geloften van armoede, zuiver
heid en gehoorzaamheid af. Ook 
belooft men gedurende die tijd 
het klooster te onderhouden. 
Bij deze tijdelijke professie wor
den de novicen bekleed met het 
scapulier, de zwarte sluier en het 

Het koord met de drie knopen 
(Bron: museum van de zusters 
Franciscanessen in Oirschot). 

Aan het kruisbeeld hangt de doornenkroon die de zusters 
Franciscanessen dragen bij hun eeuwige professie (Bron: museum 
van de zusters Franciscanessen in OirschoV. 

koord, waarin drie knopen zitten. 
Die drie knopen symboliseren de 
drie geloften. Ze spreken voor het 
eerst de plechtige gelofte-formule 
uit. Daarna wordt de bloemen
kroon op het hoofd van de nieuw 
geprofeste zuster gezet. 

Na de drie jaren van tijdelijke 
professie leggen de zusters de 
eeuwige geloften af. Ze ruilen de 
bloemenkroon voor de doornen
kroon en spreken de volgende 
formule uit: "Ik kies de doornen 
voor dit leven, bewaar de rozen 
voor het eeuwig leven." 

Als schoeisel draagt men binnen 
de koortrippen en buiten de dag
trippen. Het is een schoeisel van 
een houten voetbed met leren 
band er overheen. 
Oe zusters zetten zelf onder 
de koortrippen doorgenaaide 
lappen, die telkens vernieuwd 
moeten worden. Buiten de kloos-

termuren draagt men zwarte 
schoenen. 

Bij het zilveren of gouden 
jubileum ontvangt de feestelinge 
de zilveren of gouden kroon. Zij 
krijgt de versierde kruk als teken 
van kracht voor de komende 
jaren. Deze dag wordt in de 
gemeenschap en met de familie 
feestelijk doorgebracht. 

Het schoeisel van de zusters 
(Bron: museum van de zusters 
Franciscanessen in Oirschot). 
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Deze drie poppen in het museum van de zusters 
in Oirschot laten zien welke kledij de zusters 
droegen van postulant (rechts), tot novice 
(midden) en na de eeuwige professie (links). 

instantie aan de scholiere toela
ting geeft om het habijt te ver
lenen en in tweede instantie -
ongeveer een jaar later- toestaat 
om de geloften af te leggen. 
Zo wordt in 1756 aan Dympna 
Maria Van Alphen. scholaris of 
scholiere namens de bisschop 
het habijt verleend en in 1757 
mag ze als novice haar plechtige 
geloften afleggen. 

Afbeeldingen van deze twee 
documenten op naam van deze 
zuster zijn te vinden op blz. 67. 

In het Dekenij-archief in Hoog
straten vonden we documenten 
die betrekking hebben op de 
intrede van de zusters in het 
klooster. Een en ander blijkt wel 
licht af te wijken van hetgeen 
ons verteld is door zuster Me
dardo. Zo blijkt de termijn van 
noviciaat hier geen twee jaar te 
duren maar wordt deze beperkt 
tot een jaar. 

In dit archief hebben we ook 
een reeks Latijnse documenten 
gevonden van de bisschop van 
Antwerpen, waarbij hij in eerste 

Ons is opgevallen dat heel veel 
brieven van zusters of gericht 
aan zusters een aanhet kennen 
met de letters: J.M.F. Die letters 
staan voor Jezus Maria Francis
cus. 
In een brief van 20 september 
1779 (zie hierna), wordt door 

Het afleggen van geloften en der
gelijke lijkt een procedure te zijn. 
Dat blijkt uit een ontwerpver
klaring, die door de toekomstige 
zuster ondertekend wordt. als zij 
toetreedt tot de kloostergemeen
schap om haar novicejaar te 
beginnen. 
In deze ontwerpverklaring staat 
o.a. dat ze de wettige dochter is 
van ... en dat ze met wet en de 
wil van haar ouders scholiere 
wenst te worden ... Dat ze haar 
novitiajaar zal beginnen en 
volbrengen, wel gestelt naer 
ziele en lichaem, vry van affe 
beloften etc. 
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Dit document uit de achttiende eeuw refereert 
aan het zogenaamd 'Belijden van de Kleding' (de 
zusters ontvangen de kleding als teken dat zij tot 
de kloostergemeenschap behoren) 
(Bron: SAH, Dekenij-archief 07). 



1779: Brief waarin Zuster moeder E. van der Steeght heel plechtig 
verzoekt aan de pastoor van Oostmalle om de kleding te verrichten 
van M. Catharina Van Goof (Bron: SAH, Dekenij-archief 07). 

Zuster moeder E. van der Steeght 
heel plechtig en onderdanig 
aan den pastoir van oostmal/, 

landdeken van het district 
hooghstraten gevraagd om de 
kleding te verrichten van M. 
Catharina van Goot , geboren in 
Arendonk, oud omtrent vieren
twintig jaar. 

Ze vraagt aan het einde van haar 
brief aan de pastoor of hij een 
letterke (briefje) wil sturen: 

JMF 
Seer hoogweirdig heer 
Hebbe De eer UED: (U 

Eerweerdige Dienaar) toe te 
sende de Commissien van 
sijn hooghweirdighijt om te 
hoore de voise (stem) wegens 
de w. moeder. Als oock het 

examinere en kleeding van 
M: Cath: van goof, geboortig 
van Arendonck, out onttrent 
24 jaere, de welcke als 
scholiere is ontfange, en tot 
haer proefjaer geadmiteert 
(toegelaten) soude warde. 

Hoogw(eerdig) heer wij soude 

wel geere weten wanneer 
het UED ge/ege soude kome 
om sulckx te verrigten, mits 
wij daer geere wel gereet toe 
soude wesen. 
lek gebruijek de stoutighijt 
UE: hoogw(eerdige) heer te 

bidden van soo goet te wesen 
vanden 1 0 Bber (oktober) 
s'avons bij ons te wese, om 
de ii (11 •) dito voor middag 

de voise te hoore, en naer 
middag het examinere om 
den 12 di to de Gleeding te 
verrichten, Belieft ons met 
een letterken 
Antwoort te vereere, die in 
verwagting, Blijve met alle 
achting en onderdaenighijt 
Seer hoogweirdig heer 

UE: hoogw(eerdige) 

heer aller ootmoedigste 
onderdanige dienaresse 

Sr E. van der Steecht 
moeder onw(eerdig) 

Baerfe hertog den 20 7ber 
(september) 1779. 

8.2 De dagorde 
in het klooster 

Op basis van verkregen schrifte
lijke informatie van dezelfde zus
ters Franciscanessen in Oirschot 
kan een aardig inzicht worden 
verschaft in de dagorde, die in 
het klooster zeer waarschijnlijk 
ook van toepassing is in de jaren 
dat de zusters in Baarle wonen. 
Ze maken lange dagen, zo blijkt 
uit onderstaande enigszins ver
korte versie van de dagorde: 

Des nachts wordt een kwartier 
voor twaalf voor de Metten 
geluid. Zij die wekken zullen 
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U verlichten." De Zusters 
zullen aanstonds opstaan, 
het kruisteeken maken, zich 
ze/ven, hare gedachten, 
woorden en werken in 
vereeniging met Jezus, Maria 
en Jozef aan God opofferen. 
Na zich gewasschen en hare 
kleederen en cel behoorlijk 
geschikt te hebben, begeven zij 
zich naar het koor. 

De zusters worden gewekt door een wekker op de slaapzaal en 
een bel. Daarna wordt op iedere deur geklopt, eventueel met 
een hamertje (Bron: museum van de zusters Franciscanessen in 
Oirschot). 

Om half zes bidt men Angelus 
Domini; vervolgens lezen de 
Zusters de gebeden en Getijden 
gelijk gezegd is. Daarna 
wordt de stof der meditatie 
voorgelezen. 

zacht kloppen aan de cellen en 
met eene verstaanbare stern 
zeggen: "Zie de Bruidegom 
komt, ga Hem tegemoet." De 
zuster antwoordt: "Gelooft zij 
Jezus Christus. Amen." 
Nadat alle Zusters gewekt zijn, 
zal men wederom luiden. 
De Zusters zullen op het eerste 
teeken terstond opstaan en 
haar hart tot God verheffen, 
ter liefde van Jezus Christus 
die, nadat Hij gedurende den 
dag voor ons gearbeid had, de 
nachten doorbracht met voor 
ons te bidden. 
In het koor gekomen bereiden 
zij zich in stilte voor tot het 
goddelijke Officie. Om twaalf 
uren Metten en Lauden, waarna 
op de gestelde dagen de 
discipline, vervolgens een half 
uur meditatie. Dan zal men 
zich op een gegeven teeken 
in de grootste stilte weder ter 
ruste begeven. 
Om vijf uren worden de Zusters 
gewekt. Zij die wekken zullen 
nu zeggen: "Sta op die daar 
slaapt en Jezus Christus zal 
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Douches zijn er dan nog niet voor de zusters! 
Hooguit een wasteiltje en een handdoekje (Bron: 
museum van de zusters Franciscanessen in 
Oirschot). 

Het eenvoudige eetgerei van de zusters (Bron: 
museum van de zusters Franciscanessen in 
Oirschot). 



Om half zeven meditatie, maken hebben met de opheffing rol spelen in het leven van de 
H. Mis, H. Communie en van het klooster namelijk in het zusters. 
dankzegging. Dekenij-archief in het Stads- De zusters staan hierna vermeld 
Om half acht ontbijt, waaronder archief van Hoogstraten, het in willekeurige volgorde. 
eene korte godvruchtige lezing. Bisdomarchief van Antwerpen en 
Om elf uren luidt men voor het de Religiekas in het Rijksarchief Aldegondis Aerts 
middagmaal. Om twaalf uren van Brussel. In het kohier van het hoofdgeld 
wordt geluid voor het Angelus. van Oisterwijk wordt Aldegon-
Na het middagmaal wordt in Tijdens ons intensief onder- dis Aerts verschillende malen 
den refter de dankzegging zoek binnen de verschillende vermeld als één van de klooster-
gebeden. Om één uur herneemt archieven, komenwe - tot onze lingen, namelijk in 1701, 1705, 
men zijn gewone bezigheden. verrassing - steeds meer zusters 1707,1711.1712.1713en 1714. 
Om half drie een half uur op het spoor, die in het Baarlese Zij komt in verschillende functies 
recreatie met een korte klooster gewoond hebben. Van voor in diverse archiefstukken. 
geestelijke lezing, waarna ieder de één hebben we meer infor- Op 16 mei 1 730 ondertekent 
zijn bezigheden hervat. rnatie dan van de ander. In totaal zij mede de goedkeuring van 
Om vier uren Vespers en gaat het om 26 zusters. de opgelegde regels door de 
Completen. Om vijf uren wethouders van Baarie-Hertog in 
het Lof. Als er geen Lof is, Uit diverse documenten kan hoedanigheid van ondermoeder. 
wordt kwart na vijven een overigens worden opgemaakt Op 29 september 1736 tekent 
bezoek bij het Allerheiligste dat de gezondheidstoestand van zij - de eerw moeder van het 
gebracht, waaronder men een sommige zusters nogal te wen- clooster - de bedelbrief (zie par. 
Rozenhoedje kan bidden. sen over laat. Volgens een Frans 10.5) voor kennisname. 
Om half zes avondmaal, document van 1 juni 1782 in de 
waaronder geestelijke lezing. Religiekas geeft de personeelslijst Eveneens als moeder van het 
Na de dankzegging recreatie der individuen volgend resultaat: klooster plaatst zij haar naam, 
tot kwart voor zeven, waarna de geprofeste zusters zijn met samen met Anna d'Adama als 
avondgebeden en meditatie. zestien in getal, waarvan zes procuratersse (gevolmachtigde), 
Om acht uur begeeft men zich zieken of ziekelijken en een bijna onder een volmacht op 14 
ter ruste. krankzinnig; er is geen leken- oktober 1737 voor Mr. Gisberto 

zuster. Daniel Vervlaessen, procureur in 
De Oversten zullen zorgen dat Als de zusters in 1784 uit Baarle Antwerpen, in een zaak tegen de 
de gebeden en oefeningen vertrekken, wordt Pietervan Dekens en Oudermans van het 
stipt op den bepaalden tijd Gestel in het klooster knecht- Lijnweversambacht te Antwer-
beginnen. Om de verdiensten conciërge en Cernelia Leijs meid. pen. Hetzelfde doet zij in een 
der H. Gehoorzaamheid te akte op 4 december 1749. 
verwerven zullen de Zusters De zusters, die het klooster in 
ten allen tijde, ook wanneer Baarle in 1784 op last van Jozef Anna d'Adama 
de bedorven natuur er zich 11 (de Keizer-Koster) moeten In de 18e eeuw woont het 
tegen mocht verzetten, stipt en verlaten, krijgen een pensioen gezin van het adellijk geslacht 
blijmoedig ter liefde Gods de toegekend. Informatie daarover is d'Adama op het kasteel Nieuw-
dagorde nakomen. te vinden op blz. 95. Herlaar in Sint-Michielsgestef. 

De vader, Karel d'Adama, is zich 
8.3 Welke zusters waren er Hierna volgt nu wat informatie vanuit Etten. waar zijn vader 
in het klooster? over de zusters, waaronder ge- schout is (op slotje 't Withotf}, 

boorte- en overlijdensdata die wij in Sint-Michielsgestel komen 
De meeste namen en andere hebben gevonden in de archie- vestigen als hij het kasteel 
gegevens van de Baarlese zusters ven. Opvallend is dat biechtva- Nieuw-Herlaar aan de Dommel 
vonden we in documenten, die te ders kennelijk een belangrijke bij huwelijk verkrijgt. Geboren als 
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· ~~f!uw Rel' laar . 

Een 18e eeuwse ets van Kasteel Nieuw-Herlaar in St. Michiels
gestel. Daar wordt zuster Anna d'Adama geboren (Bron: B.H.I.C.). 

1737: Handtekening van zuster moeder Aldegondus Aerts en 
zuster Anna d' Adama (Bron: RAA, OGA Baarle 31 t 95). 
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vijfde van zeven kinderen staat 
Anna lda ingeschreven in het 
doopregister van Sint-Michiels
gestel op 19 juni 1697 met als 
ouders en peters: 

Preenobi/is domini (edele 
heer) Carol: Wilhe/mi 
d'Adama en Pramobilis do(m) 
icella (edele Jonkvrouw) 
Catharina Angela Endevuets 
en peters: Praenobi/is 
dominus Henricus Steenlagen 
et preenobi/is do(m)icella 
Johanna Becx, vidua 
(weduwe) Preenobi/is domini 
Vander Meulen. 

Als zusternaam kiest ze lda, haar 
tweede naam bij haar doop. 
Zowel in 1730 (akkoordverkla
ring met de opgelegde regels 
door de wethouders van Baarle
Hertog), als in 17 49 treedt zij op 
als procuratersse (gevolmach
tigde) voor het klooster. 

Het familiewapen van de 
grootouders van zuster Anna 
d'Adama. Links dat van 
Jonkheer Reinier Pybes 
d'Adama, rechts van Maria 
van den Broek (Bron: Centraal 
Bureau voor Genealogie in 
Den Haag). 

Op 1 0 oktober 1 7 3 7 treedt ze 
nogmaals op als procuratersse. 
Ze schrijft dat ze een lang tafel

linnen dat van haar is (of van 
het klooster), heeft meegegeven 



op de kar van de religieuzen van In een document van 18 juli gulden, ingaande augustus 1787 
Waalwijk naar Antwerpen: 1765 tekent zuster Anna en eindigend in 1796: 

d'Adama als auerlin (ouderling). 
dat alsulcke stuck Servet Bij de opheffing van het klooster lij geweeten dat naer het 
(hier tafellinnen) Langh 55 is Anne d'Adama niet meer zo s/uyten deser (rekening) door 
Ellen (een el is een oude gezond, blijkt uit een Franse Anna Van Miert alhier is 
lengtemaat, ca 69,4 cm) tekst van de Religiekas d.d. 13 aengestelt van wegens Zuster 
als sij op den vierden Bber juni 1784. We lezen daar dat lda Anna Adama geweesene 
(oktober) 1737 heefdt mede de religieuse Anne d'Adama, 87 Refigieuse in 't Clooster alhier 
gegeven op de karre van de jaar oud is, blind, ziekelijk, niet eene somme van twee en 
Religeusen van Waelweijck meer kan gaan noch staan en Vijftig guldens, waer Voor 
naer Antwerpen, haer Eijgen dat ze hulp nodig heeft daar ze zal moeten geschieden een 
is Ende het .. . gesponnen is zich niet zelf kan behelpen. getondeert Jaergetyde van 
buijten Antwerpen. Na de opheffing woont ze in tien Jaeren, ter intentie van 

Baarle bij Anna Van Miert, haer en haer Naestbestaende, 
In de akte van 14 oktober 1737 Costersse (kosteres) van de beginnende met Augusty 
wordt duidelijk dat dit tafellinnen Sint-Remigiuskerk. Behalve de deses Jaers 1787 en zal 
door de schout is afgenomen en pastoor heeft ze gevraagd als eyndigen met Augusty van 
dat de zusters dit terug willen biechtvader E.H. Knaps, als den Jaer1796 incluis; ... 
hebben. Daarom machtigen tweede de vicepastoor. 
zuster Aldegonda Aerts moeder Johanna Augusteijns 
en zuster Anna d'Adama ... Zuster d'Adama wordt in de kerk In het Oud Gemeentearchief van 
M~ Gisberto Daniel Vervlaessen in Baarle begraven op 1 decem- Baarie-Hertog vonden we een 
procureur tot Antwerpen om ber 1786, zij wordt vermeld als akte d.d. 19 april 1732 waar-
te procederen voor de Heren Domicella (Jonkvrouw) en bij de pastoor van het klooster, 
Bergemeester en Schepenen van religieuze van het opgeheven namens Johanna Augusteijns, 
Antwerpen om het tafellinnen klooster. Haar begrafenis kost een stuk akkerland in Oisterwijk 
terug te krijgen: voor die tijd behoorlijk wat geld: verkoopt: 

tegens den Heere voor het solemnele d'Hr Jacobus Du Hen (pastoor 
Schouteth .. en die Dekens begraevenis van suster Anna van het klooster), d'Heer 
en Oudermans van het /da Mama 2 gld 12 st. Walterus Van Esch Schepen 
Lijnewevers Ambacht der Vrijheijdt Oesterweijek 
ende dat tot Restitutie Kosteres Anna Van Miert, bij wie machtigt om in haar naam 
van alsulcke stuck servet zuster d'Adama dus inwoont, aan Jan Arius Van de Laer 
... als door voorn(oemde) regelt voor haar op 31 januari om de verkoop te vesten 
Heere Schouteth Dekens en 1788 een jaargetijde van tien (bevestigen bij akte) van 
Oudermans is gearresteert. jaar voor een bedrag van 52 seecker stuckxken Ackerlandt 
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1786: Vermelding van de begrafenis van Anna lda Adama (Bron: RHCT-DTB Baarfe-Nassau inv. nr. 4). 
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gelegen onder Oosterweyck selve ge levert Copije ... , Petronil/a Ketelaer 
aghter de kerck tuschen de die mij tot Antv1oort gaf te Op 18 juli 1765 tekent Petronilla 
Erffenisse van het Convent gehoorsaemen. met haar zustersnaam Angelina 
aldaer. als Sr Angelina ketalaer ouder-

In de volgende kohieren van het /ing. 
Clara Betbon hoofdgeld van Oisterwijk wordt 
In een Borgtoghte voor het zi j telkens als eerste klooster- Na de opheffing van het klooster 
Nonnekens van het C/oaster van linge vermeld 1704, 1705. in Baarle kiest ze als 62-jarige 
Oosterweijck voor notaris Daniel 1706, 1707, 1710, 1711' het Begijnhof in Hoogstraten 
Buycx van 20 december 1 712 1712,1713, zodat we hieruit als haar woonplaats. Petronlila 
wordt zij als volgt vermeld: mogen besluiten dat zij al die tijd overlijdt in Hoogstraten op 18 

'Moeder' was. februari 1791. 
de twee Obligatien 
overgelevert aen S(oeu)r Anna Ketelaer Uit een document van de Religie-
Clara Verbon Moeder van Anna wordt geboren in Oester- kas van 1784 blijkt dat Petronilla 
het Nonne Clooster tot hout en kiest als zusternaam Ketelaer een zwak gestel heeft en 
Oosterweijck als blijckt bij Agnes. last van aanvallen van zenuw-
quit(an)tie van(den) Eersten ziekte. 
December 1712. Na de opheffing in 1784 van het 

klooster in Baarle kiest ze om in Joanna Ups 
Op 20 oktober 1717 krijgt ze Hoogstraten in een privéhuis met Op 16 juni 1784 vertrekt Joanna 
van de deurwaarder opdracht om vier andere medezusters te gaan als 61-jarige vanuit Baarle naar 
het klooster in Oisterwijk vóór 23 wonen. Behalve de pastoor van Antwerpen. Ze gaat er wonen bij 
oktober te verlaten. Ze geeft aan Hoogstraten heeft ze als biecht- de heer Leenardus Maes op de 
dat ze zal gehoorzamen: vader gevraagd E.H. pastoor in Schoenmarkt 

Minderhout 
Clara Berbon, dam der In april 1794 is zij nog in leven 
Conventia/en in het Clooster Ze overlijdt in Hoogstraten op 28 en wordt er nog pensioen aan 
tot Oisterwijck en aen de maart 1801 op 64-jarige leeftijd. haar uitgekeerd. 

Begijnhof in Hoogstraten (Bron: Beterbuurtgroen.be). Twee Baarlese zusters 
nemen daar na 1784 hun intrek. 
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Anna Maes 

Haar zusternaam is Maria. Op 
30 maart 1770 krijgt Anna Maes 
toestemming van de bisschop 
van Antwerpen voor het habijt en 
op 6 april 1771 voor de plech
tige geloften als Maria Maes. Na 
haar vertrek uit Baarle in 1784 
besluit ze om te gaan wonen in 
Antwerpen bij Heer Leenardus 
Maes op de Schoenmarkt Ze is 
dan 33 jaar. 
In april 1794 is zij nog in leven 
en wordt nog pensioen voor haar 
uitbetaald. 

Fransose Ougustijns 
(ook Augustijns) 
Fransase Ougustijns heeft in 
het klooster een periode de 
functie gehad van ondermoe
der. Zij tekent op 16 mei 1730 
het akkoord met de opgelegde 
regels van de wethouders van 
Baarle-Hertog. Ook een akte van 
4 december 1749 tekent zi j als 
ondermoeder. 

Zij wordt als één van de kloos
terlingen vermeld in Oisterwijk 
in het kohier van het 'hoofdgeld' 
1711 (fransina augustina) , 
171 2, 1713, 1714 (Francoise 
Augustijns). 

Barbara Pulskens 
Ondertekent op 16 mei 1730 
mede het akkoord met de opge
legde regels door Baarle-Hertog. 
In het kohier van het hoofdgeld 
van Oisterwijk van 171 4 wordt 
zij als Barbara Pullekens als één 
van de kloosterlingen vermeld. 

Maria Catharina Puts 
Maria Catharina Puts krijgt op 
9 augustus 1762 toelating van 
de bisschop van Antwerpen 
om novice te worden en op 12 

augustus 1763 om haar geloften 
af te leggen. 
Ze gaat na haar vertrek uit 
Baarle in 1784 wonen bij haar 
neef Petrus Puts in Arendonk. Ze 
is dan 42 jaar. 
In mei 1794 wordt nog pensioen 
voor haar uitbetaald. 

Catharins Seldens 
Ze is reeds op 16 mei 1730 in 
het klooster waar zij mede het 
akkoord met de opgelegde regels 
van Baarie-Hertog ondertekent. 
Op 4 december 17 49 tekent zij 
nogmaals een akte. 

Petronelia Smulders 
Petronelia Smulders wordt 
gedoopt in Hilvarenbeek op 23 
december 1715. Als ouders 
staan vermeld Nicolai Smulders 
en Joanna Tilburg. Peters zijn: 
Jeannes Gaassens en Elisabeth 
Dysseldonck. Op 18 juli 1765 
tekent ze als ouderling. 
In 1784 kiest ze als woonplaats 
Weelde, maar ze heeft er dan 
nog geen huis. Behalve de 

pastoor kiest ze als biechtvader 
de vicaris aldaar. Met een latere 
brief maakt ze bekend dat ze 
het Begijnhof in Hoogstraten als 
domicilie heeft gekozen. 
Ze overlijdt in 1799 in Hoogstra
ten. Haar overlijden en begrafe
nis vonden we in het register van 
professie en overlijdens van het 
Begijnhofa rchief: 

"1799 infra 16 et 17 
lbris de nocte obiit in 
morte subitanea Petronilla 
Smeulders Religiosa est 
monasteria Balensi in 
aetate 84 annorum nata ex 
i/voeren Beeck Sepultae sine 
ceremonia in Ccemeterio 
nostro 18~ ejusd ad Vu/peram 
R:I:P:" 

of vrij vertaald: 
In de nacht van 16 op 17 sep
tember 1799 is plotseling overle
den Petronilla Smeulders, religi
euze van Baarles klooster op de 
leeftijd van 84 jaar, geboren in 
i/voeren Beeck (Hilvarenbeek}; 

Begijntjes in Hoogstraten (Bron: Erfgoed Hoogstraten). 
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begraven zonder plechtigheid op 
onze ( = begijnhof) begraafplaats 
18 september 's avonds. Rust In 
Vrede. 
Merkwaardig is wel dat we haar 
overlijden niet terugvinden in het 
overlijdensregister van de burger
lijke stand van Hoogstraten. 

Erg interessant is haar testament 
d.d. 19 maart 1789 en weer 
vernietigd op 29 oktober 1793. 
Daarin bepaalt ze dat ze begra
ven wil worden op het kerkhof 

van het begijnhof; bij haar begra
fenis zal men 36 pond wassen 
kaarsen gebruiken, de baar dient 
21 dagen na haar begrafenis 
in de kerk te blijven staan en 
elk van deze dagen zal een mis 
gecelebreerd worden. 
Verder legateert zij o.a. aan Ma
ria Catharina Lambrechts begijn, 
waarbij de testatrice woont, 
vier Croonen om de gebueren 
ende de draegsters daer mede 
te tracteren als de bare sa/ 
afgedaen worden. Al de overige 

1789: laatste bladzijde uit het testament van 
Petronelia Smu/ders 
(Bron: RAA Not 11464). 
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bezittingen gaan naar haar fa
milie, namelijk de kinderen van 
haar zus Joanna, die gehuwd is 
met Adriaen van Hoeck. 

Maria Anna Raassen 
Op 18 juli 1765 tekent deze 
zuster als Sr Maria Anna Raas
sen ouderling. 

Maria Anna Raessen 
Haar zusternaam is Maria 
Josepha. Zij krijgt toestemming 
om novice te worden op 10 mei 
1 780 en om haar geloften af te 
leggen op 30 mei 1781. 
Na haar vertrek uit het klooster 
heeft zij- 31 jaar oud- haar 
domicilie gekozen in Mol bij 
haar oom (van moederszijde), de 
Eerwaarde heer deken. 

Dympha Maria Van Alphen 
De bisschop van Antwerpen 
geeft op 16 juni 1 756 zijn goed
keuring om aan Dijmpa Maria, 
Scholari, het habijt te verlenen. 
Op 18 juni 1757 wordt door 
dezelfde bisschop goedkeuring 
verleend om de plechtige gelof
ten af te nemen van deze zuster 
novice. 

In het Dekenij-archief van 
Hoogstraten vonden we voor 
verscheidene zusters dergelijke 
Latijnse documenten waarbij de 
bisschop van Antwerpen een 
eerste maal toestemming geeft 
aan de scholaris om het habijt te 
verlenen, dus om novice te wor
den, en een tweede maal om de 
plechtige geloften af te leggen. 
Hier een korte samenvatting van 
de Latijnse teksten: 

Dominicus de Gentis, O.P. 
bisschop van Antwerpen, beveelt 
Marcellus de Vos. aartspriester 



van het district Hoogstraten, na 
onderzoek, namens de bisschop 
het habijt te verlenen aan Dij mp
na Maria Van Alphen, scholaris 
in Sint-Catharinaberg te Baarle, 
aan wie hij allerliefdevolst zijn 

vaderlijke zegen schenkt. Ant
werpen, 16 juni 1756. 
Dominicus de Gentis, O.P. 
bisschop van Antwerpen, beveelt 
Marcellus de Vos, aartspriester 
van het district Hoogstraten. na 

1756: Namens de bisschop van Antwerpen wordt aan Dympna 
Maria Van Alphen het habijt verleend (Bron: SAH, Dekenij-archief 
KA 07). 

F.• DOMINICUS DE GENTIS 
ORDINIS PR...EOICATOR. U M 

DEI ET ~"TOLICAl lii::OIS GRATIA 
EPISCOPUS ANTVERPIE.NSIS 
AOOLSTIISIKA! llOioiANORUiol III~ER.ATRICIS, ltUNG,\IUoE' 

I!.T IOW!MIA! IU!GI~ 5.NSIUAlUUS surus P, 
.... ~-.~ . , ... ~.(")~h'. ~~_".,,-;; 
'.:'l- /1-/ ;:a_,";u//..- z· ,,,;;/,~~"' ~,.,..,,, ., ' 
~· / ,· ,, 
~ .. ,.;.,... ',.Yrr" / 9 ""''./7-"·' Y. " SINCA:tn Jo DomiQo. 

To.lt f« ~ <o>.,lllildol .. ,od NoOio nomJ ... ,&: 

1757: Dympna Maria Van Alphen mag haar plechtige geloften 
afleggen (Bron: SAH, Dekenij-archief KA 07). 

onderzoek (dat hij aan de 
bisschop dient over te maken), 
de plechtige geloften af te nemen 
van Dympna Maria Van Alphen, 
novice in Sint-Catharinaberg 
te Baarle, aan wie hij allerlief
devolst zijn vaderlijke zegen 
schenkt. Antwerpen, ... 
juni 1757. 

In een document in het Dekenij
archief van Hoogstraten uit 
1784, opgesteld bij de opheffing 
van het klooster, staat letterlijk: 

non bene sibi compos, ibit ad 
nosoconium Turnholti. 

Vrij vertaald: niet goed bij haar 
verstand wesende, zal zij gaan 
naar hospitaal in Turnhout. 
In een Frans document van de 
Religiekas wordt gezegd dat zij 
imbecille (imbécile: zwakhoof
dig, zwakzinnig, onnozel, simpel) 
is. Ze is dan 57 jaar. 

Elisabeth Van Bergen 
Zij kiest voor lsabella als haar 
zusternaam. Ze wordt gedoopt in 
Meer op 3 januari 1731. Haar 
ouders zijn Michaelis Jean-
nis van Bergen en Elisabetha 
Castiaen Jansen, haar peters 
Jan Janse Pemen en Joanna 
Godefridis . 
Op 18 juli 1765 tekent zij als 
moeder. op 1 februari 1773 en 
18 mei 1782 als procuratersse . 
Na haar vertrek uit Baarle in 
1784 gaat ze in Hoogstraten 
wonen met vier andere mede
zusters in een privéhuis. Behalve 
de pastoor van Hoogstraten heeft 
ze a Is biechtvader gevraagd E. H. 
pastoor in Minderhout 

Ze overlijdt op 28 maart 1803 in 
Hoogstraten op 72-jarige leeftijd. 
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Cornelia Van der Beeck 
Haar zusternaam is Teresia -
Maria Theresia . 
S' Gomelia Van der Beeck 
Scholari krijgt bisschoppelijke 
toestemming voor het habijt op 
17 mei 1765 en op 30 april 
1766 voor het afleggen van de 
geloften op naam van Teresia 
Vander beeck. 
Op 16 juni 1784 gaat ze - 37 
jaar oud- in een privéhuis 
wonen in Hoogstraten met vier 
medezusters. Behalve de pastoor 
van Hoogstraten is als biecht
vader gevraagd E.H. pastoor in 
Minderhout 
Ze overlijdt in Hoogstraten op 
51-jarige leeftijd op 3 mei 1798. 

Elisabeth Vander Borst 
Zij tekent het akkoord met de -
door de wethouders van Baarie
Hertog - opgelegde voorwaarden 
op 16 mei 1 730 als Mater 
(moeder). 
In het kohier van het hoofdgeld 
van Oisterwijk van 1 712 (Eiisa
beth borste) en 1 714 (Eiisabeth 
Van Horst) wordt zij als één van 
de kloosterlingen vermeld. 

Helena Van der Steeebt 
Haar zusternaam is Elisabetha. 
Helena wordt gedoopt in Bavet 
op 9 augustus 1709. als dochter 

van Cornelis Willemsen Van der 
Sticht en Maria Jan Brocx, meter 
is Maria Van Velthoven alias Van 
Dijck. 
Uit een akte voor notaris Buycx 
blijkt dat zij op 17 juni 1729 
novice is in het klooster. 

Op 19 september 1729 machtigt 
zij Matthijs van Poppel om op te 
treden bij de afwikkeling van de 
erfenis van haar ouders: 
Helena Van der Steegh geas
sisteert met Eerw: Heer Jacobus 
Ou Hen Pastor van het Nonne 
C/oaster alhier, machtigt op 18 
december 1 738 - een derde 
maal nu echter voor de schepe
nen van Baarie-Hertog en deze 
keer wordt haar doopnaam He
lena vermeld - Matthijs Van Pop
pel (gehuwd met Marlijntje Van 
der Steegh} om te verschijnen 
voor de schepenen van Ginneken 
en Bavel in verband de verdere 
verdeling van de erfenis van haar 
ouders met haar zusters Maria 
en Marlijntje Van der Steigh. 

In het klooster van Baarle heeft 
ze van 1 februari 1773 tot het 
moment dat ze daar op 16 juni 
1784 vertrekt, de functie van 
moeder vervuld; op 18 juli 1765 
tekent zij als procuratersse. 
Met vier medezusters gaat ze 

1709: doopakte van Helena Van der Steecht (zusternaam 
Elisabetha) in Bavel op 9 augustus 
(Bron: www.stadsarchief.breda.nl). 
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- ze is dan 74 jaar oud - in 
Hoogstraten in een privéhuis 
wonen. Behalve de pastoor van 
Hoogstraten heeft ze als biecht
vader gevraagd E.H. pastoor in 
Minderhout 
Ze overlijdt in Hoogstraten op 11 
november 1791 . 

Arnoldia Van Esch 
Arnoldia is geboren in Oisterwijk, 
als dochter van Theodorus Van 
Esch en Wilhelmina Melis. 
Juffrouw Arnoldia Van Esch al
hier Woonagtigh bijgestaan door 
de Heer Jacobus Duhain (pastoor 
van het klooster) verklaart op 13 
november 1726 dat zij -voor 
haar part in de nalatenschap van 
haar ouders en haere Moetie 
(tante) Anna Maria Van Esch 
alsook voor de nog onverdeelde 
goederen - genoegen neemt met 
het geen sy voor do te (dotatie: 
een uitzet geven) int Clooster, 
waer inne sy professie heeft ge
daen, en nu Is, gebragt heeft en 
heeft genoten. Al deze nagelaten 
goederen komen toe aan haar 
broeder en zusters: Walterus, 
Anna en Elisabeth Van Esch. 

Anna Van Gils 
Anna is gedoopt in Oosterhout 
op 23 juni 17 41 als dochter 
van Petus van GiJs en Catharina 
Brouwers. Peters zijn Petrus 
Brouwers en Elisabetha Fick. In 
het klooster laat zij zich Anna 
Catharina noemen. 
Op 18 mei 1767 krijgt S' 
Scholari Anna Van Gils toelating 
van de bisschop van Antwerpen 
om het habijt te verkrijgen en 
dus novice te worden; op 6 juni 
1768 krijgt Anna Catharina Van 
Gils novitia de toestemming om 
haar geloften af te leggen. 
Op een klein los velletje papier 



17 84: zuster Anna Catharina van Gils schrijft dat ze op 16 juni het 
klooster in Baarle heeft verlaten (Bron: RAA, Kerkarchief Baarie
Hertog 11). 

dat zuster Clara van Gooi in het 
klooster wordt toegelaten: Vol
gens de bepalingen van de heer 
bisschop heeft Clara van Gooi 
op 13 december het 'examen' 
afgelegd om novice te kunnen 
worden in Sint-Catharinaberg 
onder Baarle Hertog, volgens de 
bepalingen van het concilie van 
Trente. Er staat haar toetreding 
niets in de weg, en morgen, op 
de vijftiende, zal ze haar plech
tige eed uitspreken. 

in het Kerkarchief van Baarie
Hertog vonden we bovenstaande 
tekst, door haar zelf geschreven. 
Zij noemt zich Anna Catha-
rina (haar zusternaam). Zoals 
eerder opgemerkt, valt het op 
dat vele aktes die door zusters 
van dit klooster zijn geschreven, 
beginnen met J M F wat staat 
voor Jezus Maria Franciscus. Ze 
schrijft dat ze op 16 juni 1784 
op 43-jarige leeftijd het klooster 
heeft verlaten: 

JMFr 
ik suster Anna Catharina van 
Gils geweze religeuse 
van het order van den H• 
vader Fransciscus uijt het 
gesupprimeert clooster van S: 
Catharinen Berg tot Baerle 
Hertog, ben uijt het ciaoster 
gegaen den 16 juni i van den 
jaare 1784 geboren tot 
Os terhout in 't jaar 17 41 out 
43jaar 
met name Anna van Gils 
woonende tot Baerle Hertog. 

Na haar vertrek uit het klooster 
kiest ze om in Baarle te blijven 
wonen en trekt ze in bij de we
duwe van Meester De Meij. Ze 
heeft naast de pastoor als biecht-

vader gevraagd E.H. Knaps. 
Ze wordt in Baarle begraven op 
3 maart 1798. 

Clara van Gooi 
Over deze zuster hebben we 
alleen maar informatie uit een 
Latijnse brief d.d. 14 decem
ber 1729 van pastoor Corn. 
Josephus Dewyze waaruit blijkt 

Maria Catharina Van Gooi 
Haar zusternaam is Rosa. 
Op 20 september 1779 schrijft 
Zuster E. van der Steecht als 
moeder van het klooster een brief 
aan de pastoor van Oostmalle: 

den pastoir van oostma/1, 
landdeken van het district 
hooghstraten voor de kleeding 
van M: Cath van goof, 

De zusters biechten vroeger heel frequent. Een 
biechtstoel uit 1570 in de kapel van 
Helshoven (Bron: wikipedia.nl). 



geboortig van Arendonck, out 
onttrent 24 jaere, de welcke 
als Scholiere is ontfange, en 
tot haer proefjaer geadmiteert 
(toegelaten) soude worde. 

Zij is op dat moment dus nog 
scholiere en zal dan novice wor
den. Op 12 oktober 1780 krijgt 
zij goedkeuring van de bisschop 
om haar kloostergeloften af te 
leggen. 
Na haar vertrek uit Baarle 
gaat ze in Hoogstraten in een 
privéhuis wonen, samen met 
vier zusters. Behalve de pastoor 
van Hoogstraten heeft ze als 
biechtvader de E.H. pastoor in 
Minderhout gevraagd. 

Anthonetta Van Kessel 
Deze zuster tekent op 16 mei 
1730 mede het akkoord met de 
opgelegde regels van Baarle
Hertog. 

Juffrouw Anthonetta Van Kessel 
geassisteert door d'Heer Jacobus 
Hen (pastoor van het kloos-
ter} heeft een hoeve verkocht, 
gelegen in Vugt. Zij machtigt bij 
de akte van 1 september 1735 
d'Heer Walterus van Esch Sche
pene Oosterwyck om de verkoop 
ter secretarye van Vught te 
vesten (bij akte bevestigen): 

uijtter handt verkocht aan de 
Heer Bartholomeus Lemmius 
Secretaris der Heerlijckheijt 
Poppel, Eene hoeve landts 
bestaende in huys schuer, 
schop ende stallingen 
gestaen binnen den Dorpe 
van Veughdt S1• Petrie, ... 
gelijck ... gebruijkt ende 
beteuldt (beteeld) wordt door 
de weduwe van Hendr: Van 
derpas. 
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Ge1trudis Van Oers 
Zij tekent met een handmerk (x) 
als Jubilaris op 16 mei 1730 het 
akkoord met de opgelegde regels 
van Baarle-Hertog. 
Ze wordt als één van de kloos· 
terJingen vermeld in Oisterwijk 
in de kohieren van het hoofdgeld 
van 1704, 1705, 1706, 1710, 
1707, 1711,1712, 1713, 
1714. 

8.4 De verkiezing van 
moeder overste 

Ook uit informatie van zuster 
Medardo van het klooster van de 
zusters Franciscanessen in Oir
schot weten we dat om de paar 
jaar een verkiezing plaatsvindt 
van moeder overste. 
Onderstaand document uit 1758 
bevestigt dit: 

Wij hebben de 
eerbiedwaardige Heer 
Marcellus de Vos aertspriester 
van het district Hoogstraten 
gemachtigd om in onze 
naam de stemmen in het 
klooster van de religieuzen 
van St. Catharinaberg onder 
Baerle te verzamelen van ons 
bisdom en ons rechtsgebled 
ten behoeve van de nieuwe 
verkiezing van de Superieure 
te benoemen en te bevestigen 
voor een periode van 3 
jaar, zoals gebruikelijk in 
dergelijke zaken, en de 
mogelijkheid tot voltooiing. 
Antwerpen 18 augustus 1758 
In opdracht van de Heren 
Vicarissen generaal 
M Henrart Secretaris. 

8.5 De pa5toors van het 
klooster 

Tijdens het verblijf van de zusters 
in Baarle zijn verschillende 
pastoors voor de zusters actief. 
Zij dragen H. Missen op en 
verrichten andere pastorale dien
sten, waaronder het optreden als 
biechtvader. Regelmatig assiste
ren de pastoors de zusters bij het 
passeren van akten bij de notaris 
of de schepenen van Baarle. In 
sommige van deze aktes geeft de 
zuster aan de pastoor volmacht 
om in haar naam buiten Baarle 
op te treden. 
De eerste ons bekende pastoor is 
Jacobus Ou Hen, hij is minstens 
sinds 13 november 1726 pas
toor van het klooster. 
Pastoor Theodorus Cappens is 
waarschijnl ijk de opvolger van 
pastoor Du Hen en is dat nog bij 
de opheffing van het klooster in 
1784. Hij krijgt op 20 juli 1784 
een gratificatie van 200 gulden 
van 'Le Comlte de La Cais de 
religion', dat belast is met de 
opheffing van de kloosters. 
Zoveel is zeker, pastoor Ou Hen 
overleed tussen 18 december 
1738 en 9 juni 1740. 

0€ pastoors wonen dan binnen 
de muren van het kloostercom
plex in een huis, bestaande uit 
een kamer, een keuken en een 
paardenstal (zie de tekening op 
blz. 55). 

8.6 Waar hielden de zusters 
zich mee bezig? 

Bidden is voor de zusters Fran
ciscanessen door de eeuwen 
heen een belangrijke bezigheid. 
Dat blijkt ook uit de dagorde van 
de zusters (zie blz. 59) en uit het 



Het hoenderhof bij het klooster is het domein van 
de kippen. 

aantal H. Missen dat er gelezen 
wordt. 
Kennelijk zijn aalmoezen en gif
ten uit Nederland een belangrijke 
inkomensbron. 

De zusters zorgen voor de armen 
in Baarle. In dit kader denken 
wij dat betekenis kan worden 
toegekend aan bepaalde ruimten 
bij het kapelcomplex, zoals de 
kamer voor de broodverdeling. 
In de inventaris van het werkhuis 
(zie blz. 77) worden enkele spin
newielen genoemd. Er wordt dus 
aan handwerk gedaan. 
Kijkend naar de indeling van het 
klooster en de kloostertuin hou
den de zusters kippen, maken 
zij kleding, wordt er gekookt, 
bakken ze brood en brouwen ze 

bier, verzorgen ze zieke zusters. 
spinnen ze garen, houden ze een 
melkkoe en een paar varkens 
(een roelekbeest en twee rnae
gere Verckens) en vangen ze een 
visje in de vijver aan de Non
nenkuil (in hun inventaris komt 
een visnet voor). Hun boerderij 
verpachten ze. 

De zusters hebben ook wel geld. 
Dat lenen ze uit aan particulier
en, dorpsbesturen in de buurt, 
de bank van Wenen en de 
Koning van Denemarken 
(zie blz. 90). 

De zusters bakken brood voor eigen gebruik en 
voor de armen. Hier een voorbeeld van een oude 
bakoven. 

In de visvijver aan de Nonnenkuif zulfen de 
zusters ongetwijfeld iedere week vis hebben 
gevangen voor hun maaltijd. 
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Zo moet er een slaapcelletje 
van de zusters in Baarle 
ongeveer uitgezien hebben, 
maar dan met strozak (Bron: 
museum van de zusters 
Franciscanessen in Oirschot). 

Op de inventarislijst van de 
zusters staan ook spinnewielen. 
Hier een voorbeeld dat tot ca. 
200 jaar geleden thuis werd 
gebruikt (Bron: mailgroep. 
seniorenweb.nl/nostalgie). 

In de hof van de zusters staan 
ook appelbomen. 
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De zusters gaan op tijd naar 
bed en zijn al weer vroeg uit de 
veren. Ze slapen in hun cellen 
op een bed met een strozak. 
De slaapcellen hebben een zeer 
eenvoudige inrichting: 

Een slegt (eenvoudig) 
Ledikant behangen met 
ockensaije ofte direntijne 
gordijnen, waer op is liggende 
eenen Stroijsack met Strafjen 
oirpeulinck (peluw), twee 
pluijme Oirkussens, ende 
twee Sargien; zijnde op jeder 
Celleken een schrijnhaute 
Casken met twee deuren, 
een Lampken ofte Copere 
blaeckertje ende een of twee 
Stoelen. 

Zoveel is zeker, uit de vele do
cumenten die wij raadpleegden 
ontstaat een heel aardig beeld 
over de Werk- en de denkwijze 
van de zusters. 

Volgens de Memoire Des arbres 
qui se trouvent sur Les Biens du 
Couvent Supprimé de Mont Ste 
Catherine a Baerle staan in de 
tuin van het klooster vier kerse-, 
drie appel-, tweepere-en twee 
notebomen. Wij twijfelen er niet 
aan dat de zusters wel eens een 
appel. een peer, een kers of een 
noot gegeten zullen hebben. 

Ook volgens dit document staan 
er een aantal eiken met weinig 
waarde, die geplant zijn aan de 
kant van de wegen en waarvoor 
tienden verschuldigd zijn aan de 
Prins van Oranje. 

Volgens de revenuen bevinden er 
zich ook 139 eiken op de wegen 
en rondom de hoeve, destijds 
geplant als de zusters uit hun 

klooster in Oisterwijk verjaagd 
worden en zich in Baarie-Hertog 
vestigen. 

Ten tijde van de opheffing van 
het klooster in 1784 staan die 
bomen er nog steeds. 

8.7 Turf steken 

Wij vroegen ons af met wat 
voor materiaal de kachels in het 
klooster werden gestookt. 

Wel, een ander document biedt 
uitkomst. 
Daaruit blijkt dat de zusters de 
beschikking hebben over dras
sige gronden waar ze turf steken, 
namelijk: 

Vijff Bunderen vierentwintigh 
roeden Bliek (drassige 
gronden) en Moer genaemt 
het maeijenbergs Veen, 
gelegen tusschen Uijl/ecoten 
ende Chaam, dan alleenelijek 

door het Clooster gebruijckt 
om daer uijt te steeken den 
torff tot hunnen brand. 

Oe zusters steken daar dus hun 
turf voor hun kachels (waar
schijnlijk laten ze dat doen). 
Mede op basis van het door 
Heemkundekring Amalia van 
Solms uitgegeven boek over 
toponiemen, zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat die turf 
is gestoken (in de nabijheid) van 
het ven met de huidige naam 
'Nonnenven' in Ulicoten. 

In de lijst van de onroerende be
zittingen staat dit moer vermeld 
als eigendom van de zusters vol
gens akte van 8 april 17 41 ten 
behoeve van het klooster onder 
naam van Jacobus Augustijns. 
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De zusters gebruikten het 'maeijenbergs Veen' tussen U/icoten en 
Chaam om 'daer uijt te steeken den torff tot hunnen brand' 
(Bron: RAB, Comité Caisse Religion). 

Turf steken. 

1940: V.l.n.r. Fons, Wim, Piet en Jan Geerts uit 
U/icoten bij het Nonnenven, de plaats waar de 
zusters turf lieten steken voor hun kachels. 

8.8 Wijn en bier 

Zouden de zusters ook een wijn
tje hebben gedronken? Daar lijkt 
het misschien wel op. Of was 
dit bestemd voor de pastoors als 
miswijn? In de opsomming van 
de Schulden van het Clooster 
lezen we dat het klooster in 
Antwerpen wijnen heeft gekocht 
voor ruim 121 gulden en dat de 
rekening nog Ol)€nstaat: 

Het Ciaoster moet aen 
Charles & Sirnon Le Bot 
Wijnsteekers tot Antwerpen 
voor geleverde wijnen t'sedert 
4. 8~~o' (oktober) 1781. tot 7. 
April 1782. volgens hunnen 
Staet ... 121-11 - 6 

Een biervat. 

Zeker is dat de zusters een eigen 
bierbrouwerij hebben (zie teke
ning op blz. 55) en dat er ook 
wel eens wordt geklaagd over 
het slechte en zure bier. Uit een 
ongedateerde en niet onderte
kende brief valt af te leiden dat 
Eerwaarde Moeder Anna 
d' Adama van mening is dat een 
knecht in de brouwerij zou moe
ten werken omdat de zuster, die 
dat gewoonlijk doet, daartoe niet 
altijd in staat is en nodig is in het 
koor (van de kapel): 

1. Eerw moeder Anna adama 
versoeekt eenen knecht om 
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inde brouwerije te wercken, kiedingen en professies bij elkaar blijven en is er al mannelijk volk 
en ander werck te doen, op de kamer komen en dat mag in het klooster. dan mogen de 
omdat de suster die sulckx niet. De regel op dit punt is zusters alleen maar 'uit noodza-
gewoon is te doen altijt niet echter (nog) niet goedgekeurd: kelijkheid' daar tegen praten. 
in staet en is, en op de choor Bij kleednemingen en profes-
oock noodig is, en aen- 2. als datter in gekomen is sies van de zusters mag geen 
weleken werk niemant magh op kledinge en professien van wereldlijk volk in het klooster 
commanderen oft aensueken een suster de susters op aanwezig zijn: 
als die de overste daertoe malkanderen Camer comen, 
stelt, en oock om slecht bier. het is tegen den oodett buijten noodt dunckt mij 

geapprobeerden regel maer dat den trap aen de keuken 
In dezelfde brief staat dat bijna staet in den regel die niet comt om naer de sellen 
alle religieuzen klagen over het geapprobeert is, (cellen) te gaen soude 
slechte bier. Er zou een knecht moeten gesloten worden ten 
moeten komen, die brouwen Storend is ook, zo blijkt, dat er 4 uren Naermiddagh. Item 
kan maar ook de hof mee kan vreemd volk in de tuin van het het weireUjek vo/ck soo veel 
onderhouden. Bovendien zou die klooster komt. Die hof moet uijt de Keuken - soo veel 
knecht 's avonds en 's nachts bij vrijgehouden worden van 'we- het mogelijk is, item het 
nood iets kunnen betekenen: reldlijke' personen, behalve voor silentium (stilte, stille ruimte) 

bezoekers aan de pastoor: lsser mans volck in't clooster 
Hooghwerd. sullen de religieusen, daer 
De eerw. eerweirde moeder lsser en (is er een) misbruijk niet tegen spreken als uijt 
soo de nieuwe verkasene ingeslopen besonder op noodtsakelijckheijt. 
aengestelde als afgaende en cleedingen ofte professien als Op Kleedinge en professie 
bijnaar alle de refigieusen datter weirlijck volcke binnen wort versoght vande 
die klagen over het slecht en het slot kont (komt) en religieusen van geen 
suer bier, dat sij soo dickwils besonder achter den grooten weiretsche persoonen in't slot, 
hebben en lichtelijek comen bouw, den weleken besonder selfs geen op de maeltijt oft 
kan door een religeuse, die den hof is van de religeusen, het moet generael sijn d'een 
brouwsuster is, veel inde en alsoo geenen vrydom soo wel als de andere 
brouwerye is, en mede besigh genieten . ... 
is in de brouwerije om sulckx voor dien bouw is oock eenen 8.10 Onrust in het klooster 
~ te verbieden van hof, inden weleken staet 
een brouw sustere begeerte het hu ijs daer den Heer Op 21 september, het jaartal is 
te stellen, maer daertoe te pastoor in woont, en indesen niet vermeld, ontstaat er in het 
nemen eenen knecht, die onmogelijck ist te verbieden klooster grote onrust. Het gebeurt 
brouwen can, dieden hof den inganek van weirelijcke, in ieder geval tijdens het kloos-
mede can onderhouden, die om dat dese niet gesepareert terleven van zuster Agnes Kete-
hun voorders dienen can is van t' huijs, endaer ... laers (0 ca 1734), zoals uit haar 
om bij avonden ofte nachte brief hierna blijkt. Zij maakt zich 
des noodt sijnde connen uijt Ook de volgende tekst getuigt grote zorgen omtrent de reden 
te senden, sulckx soo oock van de strenge regels binnen het dat de pastoor van het klooster 
gei me se/v den Heer pastoor. klooster. Alleen bij nood mag bij de bisschop (of iemand van 

gebruik gemaakt worden van het bisdom) is ontbcden. De re-
8.9 Vreemd 'manvolk' moet de trap bij de keuken om naar den en wie daarvoor verantwoor-
geweerd worden de slaapcellen te gaan. De trap delijk is. kent ze echter niet. De 

moet om 16.00 uur gesloten zuster wil dat heel graag weten. 
Het is de Eerw moeders ken- worden. Het wereldlijk volk moet Ze hoopt binnenkort iemand 
nelijk opgevallen dat zusters bij zoveel mogelijk uit de keuken daarover te kunnen spreken 
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en belooft te gehoorzamen aan 
de verordening. Ze vraagt aan 
het bisdom om een letterken 
(briefje) te sturen. De brief mag 
niet worden afgegeven voordat 
suster isabel ( = procuraterssel 
hem vraagt omdat er anders 
ruzie uit voort kan komen: 

Jesus Maria Franciskus 
Hooghweerdighste Heer 
Miensaemen 
En sorghvuldighen Herder 
Desen dient om te in 
formeren naer de saeck die 
wij UEWD (Uw EerWaardige 
Dienaar) bekent gemaeckt 
(gemeld) hebben want wij 
in groot verlaenghen sijn 
wat sijn hooghwerdighijedt 
daer van geoordoneert 
(verordineerd: bevolen) heeft 
want hier op is ghe = 
volght dat onzen eerw: heer 
paestoor naert biesdoom 
(bisdom) is gegaen soo 
het scheijnt niemaent 
van de heel gemente 
(kloostergemeenschap) weet 
waerom soo dat wij niet en 
hebben duerven bekent 
maecken het geen wij int 
werck gelijt (in gang gezet) 
hebben bij UEWD of duerven 
vraeghen de rede waerom 
heij daer gienck daerom 
blijven wij in verwaghtienge 
in groot verlaenghen van 
sijn hoogweerdighijt in het 
Cort (binnenkort) te sien 
en te spreken of imant 
van sijn ghecomiteerde 
(afgevaardigde) maer wij 
sullen in alle ootmoedigheijt 
gehorsaemen aen de 
ordenaencie (regeling, 
verordening) van sijn 
hoogweerdigheijt nuw af in 
den toe comende soemer al 

hoeweel onsen noet groot is 
want het onse conseencien 
(consciëntie: geweten) begunt 
te praemen UEWD: belieft 
so goet te sijn van hier op 
een letterken (briefken) 
te aentwoorden door van 
berhgens (?) volck maer dat 
sij den brief niet afgeven 
voor dat suster isabel ( = 

procuratersse> hem vraght op 
dat het geen oogen sien en 
daer ruesie (ruzie) uijtvorts 
coomt de procuratersse 
(gevolmachtigde) soude selfs 
aen UEWD: geschreven 
hebben maer sij om eenighe 
rede belet was hier mede 

sijn wij informeren naer 
UEWD goede diesposie 
(aanleg) verblijve met respeck 
(respect) en alle mijn lieve 
mede susters oock met offer 
van liefd: 

Hooghw: Heer Minsaemen en 
Sorghvuldighen 
herder UEWD: 

Baerle Hertogh 
Den 21 September 

onderdanige en gehorsamen 
dienaersse Sr Agnes 

Ketelaers Religues 
onweerdigh 

1924: Deze zuster doet haar eeuwige 
professie (Bron: museum van de zusters 
Franciscanessen in OirschoV. 
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8.11 De omvangrijke een groote ende Swaere oirpeulinck, twee pluijme 
inventaris van het klooster Silvere vergulde Croon, oirkussens, ende twee 

verciert met witte, blouwe, Sargien; zijnde op jeder 
Zoals ook reeds vermeld bij de roode ende groene Stientjens Celleken een schrijnhaute 
Loretakapel wordt twee jaar voor toebehoorende aen het Beeld Casken met twee deuren, 
de opheffing van het klooster der Moeder Gods staende op een Lampken ofte Copere 
een inventaris opgesteld. Alle de Choor. blaeckertje ende een of twee 
ruimtes in het klooster worden - in nogh een rond Stoelen 
nagelopen. Wat men daar dan doosken een si/ver verguld - Op een onbewoont 
tegenkomt. is toen genoteerd en weireldbolleken met het Celleken gevonden een hert 
hierna vermeld. Cruijsken daer op staende. haute kiste, waer inne een 
Begonnen wordt met het be- - eenen Si/veren mostaert pot partij vlasch, met een deel 
schrijven van alles wat in het ende een Silvere peperbus gesponnen gaeren, twee 
lokaal van de procuratersse van seer oud fatsoen. metale bellen, d'een grooter 
(gevolmachtigde van het kloos- - een groot anticq Silvere als d'ander, drij ijser roosters, 
ter) gevonden wordt~ meubelen, Soutvat twee Spitten, een kleijn 
zilverwerk. papieren, linnen, ... - een groote Schrijnhout haeltjen ende een tange, een 
Daarna komen de slaapzaal, Schapraij met vier deuren, tinne Lampet met de Schotel, 
de zolder. de keuken, de refter, in de welcke bevonden twee tinne Candelaers, eenige 
de ziekenzaal. het werkhuis, zijn ses en sestigh paeren herthaute ende withaute 
de gang in het kloosterkoor, de Slaep/aeckens, vier en kisten, met menige andere 
gastenkamers, de koeienstal, het negentigh f/auwijnen, een en kleijnigheden 
bakhuis. de brouwerij, de schuur twintigh tafe/laeckens groot - Op een ander Ledigh 
en de wijnkelder aan de beurt. ende kleijn, honderende acht Celleken een kiste met een 
De lezer krijgt hierdoor een en veertigh servetten, een en deel Geestelijcke Boeeken 
uitstekend beeld van de grote seventigh handoecken, een - een kiste inhoudende twee 
hoeveelheid, soms zeer waar- groote geel Copere Lampet Silvere Croonen, als mede de 
devolle spullen, die dan in het met de Schotel daer toe kleederen van het Beeld der 
kloostercomplex aanwezig zijn: dienende, eenen Boeck in H: Catharina staende in de 

folio beslaegen met Copere Pand 
In de Procurature (lokaal procu- hoeeken ende Capere Sloten 
ratersse = gevolmachtigde) geintituleert Op den solder (zolder) 

- eenen Lessenaer staende -Gerst 
op eene schrijnhoute kiste, Op den Dormter (slaapzaal) -Mout 
in weleken Lessenaer waeren - Eenen gecruijsten Lieven -Rogge 
berustende eenige sacxkens Heer, met veerthien kleijn - Boeckweij 
inhoudende de somme van Schilderijkens van de Passie. -Haver 
vijff honderd acht en sestigh · Vijf! Engelkens tot Ciraet - Eenige Duijgen (smalle 
guldens en acht stuijvers van het se/ve Beeld planken om gebogen 
- in den se/ven Lessenaer een · Vier meijkens van oppervlak te maken) als oock 
k/eijn barseken inhoudende gemaeckte roosen met hunne eenigh timmerhout 
twee goude Cruijskens, vier haute geschilderde pottekens. · Een Slegte loote (looden) 
kleijne goude Slotjens, vijff - Op den Se/ven Darmter zijn Pompe met nog veel ander 
paeren kleijne oirbellekens, sesthien bewoonde Cel/ekens, romme/ingh 
zijnde alle giften ende op jeder van welcke staet een 
geschenken van diversche slegt Ledikant behangen met In de keueken (keuken) 
Particulieren aen het Beeld ockensaije ofte direntijne - Vier Dozijnen en negen 
van O.L.V. gedaen. gordijnen, waer op is liggende tinne schotelen groot ende 
- in een groote ronde Doose eenen Stroijsack met Stroijen kleijn, goede ende slegte 
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- Elft Dozijnen tinne trillolren 
- een en twintigh tinne 
kammekens 

- vier Soup kommen, twee 
groote ende twee kleijne 
- vier tinne Visch Schotels, 
twee groote ende twee kleijn 
- drij tinne mastaert potten 
ende twee peperbussen 
- acht tinne flessen 
- een tinne boterbus 
- eenen grooten tinnen 
Dienlepel 
- drij Dozijnen tinne Lepels 
ende fourchetten (vorken) 
- acht tinne waterpotten 
- twintich Copere ketels ende 
Marmitten groot ende kleijn 
- drij Copere temschen 
- twee Copere Scheppannen 
- drij Capere Coffoiren en vljff 
ijsere Coffoiren (komforen, 
toestel om borden warm te 
houden) 
- drij kleijne Capere koijketels 
- twee groote Capere 
koijketels 
- drij tafels, een/ge 
Schilderijen, eenige Stoelen 
ende meer anderen huijsraed 

In den Refter 

- Een Schrijnhaute Schapraij 
met twee deuren waer in zijn 
bevonden ses taefel Laeckens 
groot ende kleijn, 
- twelff handdoeeken 
- op welcke Schapraij is 
staende eenen gecruijsten 
Lieven Heer met de Beelden 
van de Heijlige Moeder Gods 
Maria ende van den Heljligen 
Joannes; mede oock een 
kleijn rood Capere moorken 
met een Coffoir (komfoor), 
ende alnogh drij Capere 

Candelaren 
- eenen Schrijnhouten 
Leesstoel met eenige 

Geestelijcke Boeeken 
- vijff Schilderijen 
- een groote herthaute tafel 

met twee baneken ende 
een/ge Stoelen 
- eenige thé tasl<ens met de 
Schotell<ens 
- een Clavesinge (klavecimbel 
= muziekinstrument), staende 
op eenen voet 

In het Sieckhuijs 
- Twee Ledikanten met een 
behangsel 
- drij pluijmen beddens, 
met de pluijme oirpeulingen 
(oorkussens) ende kussens, 

- een Schrijn haute Casken 
met vier deurkens ende 
twee Schuijfkens, waer op is 
staende eenen gecruijsten 
Lieven Heer met nogh vier 
andere gesneden Beelden 
geschilderf ende verguld. 

- drij tinne kommekens, 
twee kleijne tinne tailloiren, 
eenen Caperen mortier ende 
nogh meer kleijnigheden van 
geender waerde 
- vier paeren Slaeplaeckens 

- vijff flauwijnen 
- vijff schilderijen 
- eenen Caperen Bluschpot 
- een tafel met een groen 
geblaemt tafelkleed ende 
eenige Stoelen 
- achthien Copere Stoofketels 

In het Werckhuys 
- Eene groote ende Seer 
antique staande horologie 
- Autaer (altaar) met een 
Reliquie Casse daer op 
staende waer inne diversche 
Reliquien zijn berustende 
- een Schrijnhaute Schapraij 

waer op is staende een kleijn 

anticq aulaerken 
- drij Schilderijen 

- een groote herthaute tafel, 
een groote ende een kleijn 
kiste, eenige Spinwielen ende 
eenige Stoelen 

In de Pand (gang in klooster
koor) 

- Een Beeld van de 
H: Catharina 
- een metaele Clocxken ende 
een Bel 
- vijff Schilderijen 
- vier Laurier boomen in 
hunne Cuijpen 
- eene groote herthaute Casse 
met vier deuren, waer inne 

bewaert worden menigte van 
Meijkens met de pottekens, 
drij Sangh Boecken, als oock 
een groot gedeelte van kerel< 
Ciraeden, alle van soo kleijn 
belangen ende soo weijnige 
waerde 

In de Gastenkamers 
- Een Casken met vier 
deuren, waer een persse 
is op staende, zijnde in't 
selve Casken bevonden vijff 
en twintigh Slaeplaeckens, 
seven flauwijnen, acht tafel 

laeckens, seven servetten, 
seven handdoecken, een 
Dozijn silvere Lepels ende 
een Dozijn silvere fourchetten 
- een ronde tafel met een 
groen gebloemt tafelkleed 
daer op liggende ende nogh 

een eet tafel 
- vijff schilderijen, een 
tafereeltje ende twee kleijne 
Beelden 
- twelff Spaensch leire 

Stoelen 
- twee goede pluijme beddens 
met hunne oirpeulingen, 

ende vier Slegte p/uijme 
beddens insgelijcx met hunne 
olrpeulinge 

van wirskaante 2014/ EXTRA 77 



- ses pluijme kussens 
- twelff Sargien (dekens), 
goede ende Slegte 
- elft schilderijkens, eenige 
Beelden ende een deel 
Stoelen, met noch wat andere 
bagatellen 

In den koijstal (koeienstal) 
- Een Melckbeest met tobben 
ende backen 
- twee maeger verckens 
- een Copere Bluschpotteken 

ln't Backhuijs (bakkerij) 

- Een groote eijcken houte 
moullie 
- drij taefels 
- twelff mee/saeken 
- een grooten ingemetsten 
Coperen ketel met een 
Copere kraen 
- twee Copere Bluschpotten 
- een brandijser, schup ende 
voorts alle het Gereetschap 
t'gene aen eene Baekerije is 
toebehoorende 
- eenige houte Stoelen 

In de Brouwerije (bierbrouwerij) 
- Eenen Brouwketel, twee 
Cuijpen, d'eene groot ende 
d'ander kleijnder, koe/back, 
Stort back, Pompen ende 
voorts allen het noodigh 
Gereetschap t'welck aen een 
Brouwerije is toebehoorende 
- seven en twintigh tonnen 
soo groot afs kleijn, gevult 
ende ongevult waer van een 
groot gedeelte gevult in den 
Bierkelder zijn liggende 
- eenige Cuijpen ende Stort 
vaten 

In den Wijnkelder 
- Ontrent de vijfftigh potten 
witten fransehen Wijn 
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In de Schuere (schuur) 

- Eenigh Timmerhout ende 
een deel Brandhout met de 
gereetschappen van den 
hovenier ende meer andere 
kleijnigheden van seer 

wijnigh belangh, dewelcke 
ten desen niet bijsonderlijck 
konnen verhaelt worden, 
als bestaende in een deel 
romme/merekt 
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1782: volgens de in dat jaar opgemaakte 
inventarislijst staan er o.a. twee magere varkens 
in de koeienstal, wat bakgrondstoffen en andere 
spullen in de bakkerij, o.a. een brouwketel in 
de bierbrouwerij, de nodige potten wijn in de 
wijnkelder en wat timmer- en brandhout in de 
schuur 
(Bron: RAB, Comité Caisse Religion). 



9 Tastbare herinnering aan 
de zusters: een Maria-beeldje 

Met dank aan ons lid Roger 
Wouters prijzen wij ons gelukkig 
dat we één tastbare herinnering 
hebben overgehouden aan het 
verblijf van de zusters Francisca
nessen. Dat is een Maria-beeldje, 
gemaakt in albast. Hij erfde het 
van zijn familie aan vaders-
kant. Wij maakten er foto's van. 
Helaas is het tabernakeltje waar
in het beeldje stond, verdwenen. 
Het is nooit meer teruggekomen 
van iemand, die het na de oorlog 
zou restaureren. 

Baarlenaar rector J.P.A. van den 
Broek schrijft over dit beeldje 
in zijn boek 'Bijdragen tot de 
geschiedenis van Baerle': 

een klein albasten Maria
beeldje uit het begin van de 
18e eeuw, overigens zonder 
veel kunstwaarde. Het wordt 
nog altijd met veel piëteit 
bewaard en is op het ogenblik 
(1 94 7) eigendom van Den is 
Wouters te Baarfe-Nassau 
(Katerstraat A 225). Het 
Mariabeeldje zelf, waarvan 
het gezicht veel is afgesleten 
(wellicht door de herhaalde 
verering), is 15 cm hoog, de 
kroon beneden 1,5 cm, boven 
2, 5 cm, het Christusbeeldje 
is 6 cm hoog, de kroon 
beneden 1 cm, boven 1, 5 
cm. Maria staat met de 
rechtervoet op de kop van 
een slang, op de rechterknie 
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Het albasten Maria-beeldje, tastbare herinnering 
aan het verblijf van de zusters Franciscanessen 
in Baarle. 

van O.L.V. staat het Kindje, 
met de rechterhand houdt 
Maria het Kindje vast, met 
de linker een 3 cm hoge 
druiventros, terwijl het Kindje 
de druiventros met beide 
handen vast houdt. 

Wij vinden het heel bijzonder dat 
een door de Baarlese beeld
houwerStanGroeten gemaakte 
replica thans te bewonderen is 
in de buurt van de plaats waar 
het klooster en de Loretakapel 
stonden. 



Ten tijde van het verblijf van de zusters in 
Baarle staat het Mariabeeldje in een 
houten tabernakeltje in het klooster. Helaas is 
dat tabernakeltje na 1945 zoek geraakt. 

2013: Beeldhouwer Stan Grooten is bezig met het maken van een 
replica van het beeldje. Hij is daarin ten volle geslaagd! 
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10 Bezittingen en inkomsten 
van het klooster 

Het klooster, de Loretokapel, de 
pastorie, de kloosterhoeve en 
nog enkele andere gebouwtjes 
staan in die tijd op grondgebied 
van Baarie-Hertog (864 roeden). 
De zusters bezitten daarnaast 
ook gronden op grondgebied van 
Baarle-Nassau (1476 roeden). 
Hoe moeilijk de opsplitsing van 
de gronden, respectievelijk in 
Baarie-Hertog en Baarle-Nassau 
ook dan is. hebben we gecon
cludeerd op basis van een lijst 
die we vonden in het Regionaal 
Archief in Tilburg. 

Een ander stuk grond, betreft een 
veen waar turf gestoken wordt 
(het maeijenbergs Veen tussen 
Ulicoten en Chaam). 

Dit moer is afkomstig van pas
toor Jacobus Ou Hen, die dit in 
zijn testament schenkt aan Jouff. 
Anna Maria Van Campenhout 
Deze laatste verkoopt het moer 
aan het klooster om de schulden 
van de pastoor af te betalen. 
In dit moer leven de zusters nog 
voort, het wordt nu Nonnenven 
genoemd! 

10.1 Onroerende 
bezittingen op Nederlands 
grondgebied 

In het Regionaal Archief van 
Tilburg vonden we twee lijsten 
van goederen onder Baarle
Nassau, toebehorende aan 
geestelijke instellingen, opge-

2012: Fons Geerts uit Ulicoten kijkt naar het Nonnenven. 

82 van wirskaante 2014/ EXTRA 

maakt ten behoeve van het recht 
van collaterale successie der 
geestelijke goederen. Dit recht is 
om de drieëndertig jaar verschul
digd. De eerste lijst dateert van 
31 mei 1727 (opgesteld onder 
Jacobus Du Hen, Pastor vanden 
Conventuaele van het Clooster 
van Baer/e Hertogh), de tweede 
(hierna vermeld) wordt opge
maakt op 2 juni 1760 en onder
tekend door T. Coppens, pastoor 
van het klooster. Hierin worden 
al die gronden beschreven. De 
betreffende akkernamen komen 
we ook tegen in het door onze 
Heemkundekring uitgegeven 
boek 'Baarle op de kaart gezet, 
veldnamen van Baarle, Castelre, 
Ulicoten en Zondereigen'. We 



noemen enkele van die akkerna
men uit de lijst van 2 juni 1760: 

- Eerstelijek een parceel 
land, genaamt het hemelrijck 
gelegen onder Baerle Nassau 

in de Hoogbraeck, groot vier 
hondert vier entsestig roeden 
- Item een parceel Lant en 

Bos gen(aemJt den Santacker, 
gelegen als voor; groot twee 
hondert twee ensestig roeden, 
- Item een parceel Lant 
gelegen als voor in de 
Heijning, groot een Hondert 
vijfendartig Roeden, 
- En dan nog een parceel 
lant gen(aem)t den hultacker 
gelegen als voor, groot vier 
hondert en vijftig Roeden. 

Huurder van Stede en Lander
eijen soo onder Baerle Nassau, 
als Hertoge gelegen in eene 
massa en te samen sijn is Peter 
Verhoeven, voor een termijn van 
tien jaar, jaarlijks voor de somma 
van vijftig guldens. 

Alle gronden zijn destijds reeds 
aangekocht door pastoor van 
Herdegom en komen later toe 
aan de abdij van Tongerlo. Merk
waardig is dat we een aantal van 
deze percelen terugvinden in de 
lijst van de gronden waarover 
Baarle-Nassau en Baarie-Hertog 
het in die tijd niet eens zijn over 
de gemeentegrens! 

10.2 Het huurcontract 
van de kloosterhoeve 

De zusters werken niet zelf op de 
kloosterhoeve {voor de exacte lo
catie van de hoeve, zie blz. 52). 
Deze boerderij wordt verhuurd 
zoals ook de pastoors en de abdij 
van Tongerlo dat doen vóór de 
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In dit document wordt de kloosterhoeve beschreven (Bron : RAA, 
Archief klooster Sint-Catharinaberg 7)_ Te lezen valt dat de hoeve 
in bezit van de zusters is gekomen op 16 december 1698 en dat 
er zowel grond is gelegen onder heerschappij van de Belgische 
Staten als onder de Verenigde Provinciën van Holland_ Volgens een 
manueel contract van 20 augustus 1783 huurt Adrianus Cablé de 
hoeve voor acht jaar tegen een jaarlijkse huur van 68 gulden. 

komst van de zusters. 
Tussen de archiefstukken van 
de opheffing van het klooster 
vonden we het huurcontract d.d. 
1 februari 1773 van de kloos
terhoeve, met als verhuurder de 
zusters van het Sint-Catharina
klooster en als huurder de heer 
Adriaen Cabellé en zijn vrouw 
Joanna van Esch. Op 20 augus
tus 1783 wordt het huurcontact 
verlengd . 
De vorige pachter - zoals 
vermeld in dit huurcontract - is 
Peter Verhoeven. In de opsom
ming van de goederen onder 
Baarle-Nassau d.d. 2 juni 1760 
wordt hij als huurman vermeld 
voor een termijn van tien jaar 
voor de som van vijftig gulden 

per jaar. Hij is dus minstens 
pachter vanaf 1760 tot 1773. 
In een gelijkaardige lijst d.d. 31 
mei 1727 staat jammer genoeg 
geen huurder vermeld. 

In dit huurcontract (zie hierna) 
is uitvoerig beschreven wat er 
precies wordt verhuurd, voor 
welke termijn (acht jaar), de 
opzegmogelijkheid van het con
tract goet Tijdts voor Bamis (de 
eerste oktober), het onderhoud 
van de hoeve, het cultiveren van 
de landerijen, enz. (telkens met 
vertaling): 

Wij Elisabeth van der Stigt 
en lsabella van Bergen, 
moeder en procuratoresse 
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(vertegenwoordigster} 
resp(ectievelijk) van het 
Clooster alhier onder Baarle 
Hertoge Bekennen in die 
qualiteyt (functie} verhuert 
te Hebbe, en Adriaen 
Cabellé, Bekennen gehuert 
te hebben seeckere stede 
(hofstede, hoeve), onder 
huysinge, landt en dries en 
weyde gestaen en gelegen 
alhier inde hoogbraeck, met 
de fanderyen gelegen onder 
Baarle Nassau, die aen de 
voors(chreven) stede syn 
gehoerende, uytgesondert een 
hoeckxen dries, gelycks het 
selve is afgepaelt, hetwelck 
de verhuerderssen aen hun 
behouden: en dat voor een 
Tydt en Termyn van acht 
achter een volgende jaeren, 
waarvan het eerste jaer 
ingaen sa/ met halfmeert 
1773, en expireren met 
halff meert 1781, en met de 
vier eerste jaeren ieder zijn 
berouw, mits malkandere goet 
Tijdts voor Bamis (de eerste 
oktober, bij uitbreiding de 
herfsttijd) opsegginge doende 

Vervolgens staat in hel huur
contract dat de huurder het huis 
dient te bewonen. Hij moet de 
houten beschotten en wanden 
goed onderhouden en het dak 
(laten) onderhouden. De huurder 
moet ook opperen voor de dak
dekker en hem de kost geven: 

Den huerder sa/ de 
voors(crhreven) Huijsinge 
wel en loffelijck moete 
bewoonen, en de Weegten 
(houten beschotten/muren), 
en Wanten (wanden) wel 
onderhouden met vitten 
(vlechtwerk van wilgen en 
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bindteen ... } en leemen, 
en als daer houdt toe 
nodig is, sat hem door de 
verhuerdersse daer toe 
aengewesen worden. Den 
huerder sa/ de (dak)decker 
moeten uperen (opperen), en 
den kost geven waar voor de 
huerder de afval sa/ profiteren 

Er zijn ook bepalingen aangaan
de het bewinnen van de grond 
en de verdeling van de oogst tij
dens het laatste jaar. De huurder 
moet de landerijen cultiveren en 
mesten: 

Den huerder sa/ de landerijen 
cultiveren en wel moeten 
mesten, soo wel in het laeste 
(laatste) als het eerste jaer 
en sa/ in laeste jaer de derde 
voor ledig laeten van het 
besaeyde lant volgens ploeg 
recht (gebruik verbonden aan 
land, met opdeling half, kwart: 
keuters, koters) alhier in 
observantie (te onderhouden 

regel) en sa/ den huerder 
alsdan genieten den halven 
oogst, .... 

In de bepaling voor wat betreft 
hout en grachten wordt vermeld 
dat de huurder over de houtwas 
bij de hofstede geen gezag zal 
hebben. 
Hij moet er op toezien dat de 
houtwas niet wordt beschadigd 
door het maaien of door zijn 
beesten: 

Tot den houtwas op de 
voors(chreven) stede staende, 
sa/ den huerder geen gesag 
hebben, en sa/ hij er moeten 
op toezien, dat den setven 
niet warde beschadigt door 
het vlaggen (met vlagzeis 
maaien), of sijne Beesten 
en de grachten niet voorder 
(verder) mogen vlaggen als 
in het hooi (smalle gracht, 
droge sloot welke akkers 
van elkander scheidt) op 
pene (straffe) dat de schade 

2013: de kloosterhoeve. Het zandpad komt uit op de kruising met 
de Chaamseweg I Hoogbraak. 



andersints aen hem sa/ 
werden verhaeft 

De bepaling inzake betaling 
van belastingen houdt in dat de 
huurder jaarlijks de reële lasten 
moet betalen. Dat geldt ook voor 
het hoekje dries en het houtbosje 
dat de verhuurster aan zich zelf 
houdt: 

Den huerder sa/ jaarlyckx 
moete betaelen sonder 
korten (aftrek) aen de 
huurpenningen de Reele 
Lasten soo ordinair (gewoon) 
als extra-ordinair (ongewoon), 
hoe dat de selve genaemt, off 

S'iaers omgeslaegen soude 
warde, egeene gereserveert 
(gereserveerd), ook van het 
hoeckxen dries en hout 
Bosken, dat de verhuerdesse 
aen haer behout, gelyck sij bij 
Peter Verhoeven het se/ven 
behouden heeft. 

De bepaling m.b.t. onderver
huur komt er op neer dat dit 
de huurder verboden is, tenzij 
hij toestemming heeft van de 
verhuurder: 

Den huerder sa/ de 
voors(chrevenJ huijsinge en 
erven in het geheel, of voor 
gedeelte aen niemant mogen 
averiaeten of verhueren ten 
sij met Consent (instemming) 

van de verhuerdersse. 

De bepalingen m.b.t. het einde 
van de huur komen er op neer 
dat de huurder dan op de hof
stede moet blijven wonen tot de 
kerstdagen, voor een huur van 
68 gulden jaarlijks te betalen 
op Bamisdag (bij de verlenging 
van het huurcontract werd het 

1773 en 1783: bovenaan het laatste stukje tekst van het 
huurcontract van de hoeve tussen de zusters en Cablé (zijn naam 
wordt in oude documenten vaak verschillend geschreven) van 
1 februari 1773. Het onderste gedeelte is de verlenging van het 
huurcontract d.d. 20 augustus 1783 
(Bron: Rijksarchief Antwerpen). 

oorspronkelijk bedrag van 72 
gulden doorgehaald en nu 68 
gulden er boven vermeld). 

Tenslotte is de opmerkelijke 
voorwaarde opgenomen dat de 
huurder één of twee maal per 
jaar de pastoor van Weelde moet 

halen en brengen, zonder mede
passagiers of andere waren: 

Item sa/ den huerder gehoude 

wesen eens of twee mael 
s'iaers den Eerw(aerde) heer 
pastoir van Welde (Weelde) 
te haele en weder daer te 
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brengen, oock altijt vrij muele 
(muete?: moeten) Rijde 
(zonder medepassagiers of 
andere waren), Waer voor 
ick huerder verbinde mijnen 
persoon ende goederen als 
naer Rechten aldus verhuert 
en gehuert sonder argh of 
liste (arglist) in Baerle hertog 
dese 1ste febrearij 1773 

S(uste)r E. van der Steecht 
moeder 

S(uste)r I. van Bergen 
procuratersse 
Adriaen kabel 

Joanna van Esch 

Het huurcontract is verlengd 
op 20 augustus 1783 voor een 
periode van acht jaar ingaande 
half maart 1784. 
We vonden ook twee kwitanties, 
die betrekking hebben op de 
afrekening van de huur met de 
weduwe A. Cabile tot midden 
maart 1785. 

Een eerste is van de weduwe 
zelf en betreft geleverde pres
taties vanaf 19 meert (maart} 
1784 tot V2 meert 1785 met 
een opsomming waaruit we er 
hieronder enkele noteren: 

hier noch bij verdient dit 
volgende: 
voor arbijt in de Brouwerij, 
voor boter, voor 600 mustert 
binden, voor helpe wasse, 
voor eijer (eieren}, ... 

Onderaan staat geschreven: 

dit voors(chreven) aen ons 
Clooster te Baerle hertog 
ge/evert en verdient actum 
hooghstraeten 
den 6 juni 1785 
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De kwitantie is ondertekend door 
zuster E: van der Stecht moeder 
gesupp: en Sr 1: van Bergen 
procuraters (zie foto blz. 107). 

Dus een jaar nadat zij vertrok
ken zijn uit het klooster tekenen 
beide zusters nog in vroegere 
functie en is deze nota opgesteld 
in Hoogstraten, de woonplaats 
op dat moment van beide 
zusters! 

De tweede kwitantie betreft 
een rekening van smid Anthoni 
Hendricx voor het repareren van 
o.a. een emmer, een grote ketel 

en een kozijn in de kloosterhoeve 
bewoond door de weduwe van 
pachter Adrien Cabilee: 

Rekeninge van Anthoni 
Hendricx tot laste van de 
Eerweirdig Nonne woonende 
op het cioster onder Bael 
Hertogh van smede loon 
en heeft betrekking op den 
hengel van een mermithaen 
(marmiet: grote ketel) weer(s) 
kanten, eenen hengel van 
eenen eemer aen wer kanten 
en nuw (nieuw) oor a en 
gemackt, dry glase roeyen 
nuw stucken aen geseth aen 

1784: een nagekomen rekening voor de zusters van 
smid Anthoni Hendricx (Bron: RAA, Archief klooster 
Sint-Catharinaberg 5). 



de huysin dat bewoont wort 
door de weduwe van Adriaen 
Cabi/ee. 

10.3 Inkomsten van de 
zusters 

In menig archiefstuk wordt er 
melding van gemaakt dat de zus
ters arm zijn. Een vraag die bij 
ons opkwam is: waar haalden de 
zusters hun inkomsten vandaan? 
Vast staat dat de kloosterhoeve 
door hen wordt verpacht. De 
jaarl ijkse pachtopbrengst is bij 
de opheffing van het klooster 68 
gulden. 
Misschien zijn er nog gulle 
gevers vanuit Nederland, die ook 
de bouw van het klooster moge
lijk hebben gemaakt. 

Of verkopen ze ook geweven 
stoffen? In 1737 wordt in Ant
werpen - zoals eerder vermeld -
een stuk tafellinnen aangeslagen 
en treedt Zuster d'Adama op als 
procuratersse. Zij verklaart dat 
dit haer Eijgen is Ende het ... 
gesponnen is buijten Antwer
pen. Het is echter niet duidelijk 
of dit haar persoonlijk bezit is 
dan wel eigendom is van het 
klooster. 
Of wordt er aan de zusters 
een geldelijke bijdrage of dote 
(bruidsschat) gevraagd bij hun 
intreden? Of vloeien er ook 
persoonlijke bezittingen van de 
zusters naar de kloosterkas? (zie 
hoofdstuk 10.4). 

Een belangrijke bron van inkom
sten is zeker de fundatie van 
missen geweest. Het klooster 
verplicht zich om een aantal mis
sen te doen- meestal regelmatig 
terugkerend - en krijgt hiervoor 
in rui l gelden, rentes, ornamen-

ten, ... Een voorbeeld hiervan 
is de verplichting om twee stil le 
missen per week en veertien 
jaargetijden te doen in opdracht 
van het opgeheven klooster Sint
Eiisabeth te 's-Hertogenbosch. 
In ruil heeft het klooster - toen 
nog gevestigd in Oisterwijk -
hiervoor een bedrag gekregen 
van 14.500 gulden, meubelen 
uit hun klooster, ornamenten en 
zilverwerk voor de kerk. 

De zusters hebben toch wel geld, 
zo blijkt. Dat wordt uitgeleend 
aan particulieren, dorpsbesturen 
in de buurt, de bank van Wenen, 
de Koning van Denemarken enz. 
Hun renteregister is nog bewaard 
gebleven. De lijst op blz. 88 en 
89 geeft een overzicht van de 
hierin opgenomen bedragen, 
waarvan een aantal zeker mee
gekomen zijn uit Oisterwijk. 

Omslag van het renteregister 
van de zusters (Bron: RAA, 
Archief klooster Sint
Catharinaberg 6). 

1729-17 34: document aangetroffen in het renteregister. De 
zusters hebben tweehonderd guldens 'holfants geldt' uitgeleend 
aan het dorp van Baerle-Nassouw. Per jaar wordt 6 gulden rente 
betaald (Bron: RAA, Archief klooster Sint-Catharinaberg 7). 
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29 
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33 
34 
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39 

Plaats 
Antwerpen 

Alphen 
Baerle 
Antwerpen 
Baerle 
Baerle 
Baerte 
Baerle 
Baerle 
Baerle 
Baerle 
Baerle 
Baer1e 
Brecht 
Brecht 
Brecht 
Denemaercken 
D'abdije van Villers 
Esch (bij Haaren) 
Antwerpen 

Ginhoven 
Haeren 
Hooghstraeten 
Hooghstraten 
Hooghstraeten 
HiJverenbeek 
Meir 
Meir 

Ten laste 
Edele ende Seer Eerw. Heeren Decken ende Capittel der 
Cathedra Ie der Stad\ Antwerpen 
heeren en Staeten van Brabant tot Antwerpen 

Eerw. Paters Jesuiten binnen Antwerpen 
De heer Staeten van brabant ofte posterije 

Jacobus Augestijns 
ingasetenen Baerle Nassouw 
de heere Staeten van brabant ofte posterije 
ingesetenen Baerle Nassouw 
Geeraerdt Corn Geertsen Helena Jan de Wilde 
Geeraerot Corn Geerts en Helena Jan de Wilde 
ingasetenen Baerle Nassouw 
Elisabeth van Reuth weduwe G. Van Griensven 
ingesetenen Baerte Nassouw 
Silvester Forie 
Dorpe van Baerle Nassouw 
ingesetenen Baerle Nassouw 
lngesetenen des Dorps van brecht 
logesetenen des Dorps van brecht 
logesetenen van Brecht 
den Coninck van denemaercken --
D'abdije van Villers {tot Schooien) 
Jacob Van Oers 
De posterije N.C. tot antwerpen 

Adriaen Jorissen 
Reijnier Wi llemse Vanden Reeck en Willem Lombarts 
Beggijnhoeve van Hooghstraete 
Vrijhijt van hoogstraten 
Beggijnhave van Hooghstraete 
aert Wouters, nu Sebastlaen Van Eeten 
ingasetenen Dorp Meir 
ingesetenen van Meir 

Bedrag Datum Teruabetaald Wederbelegd 
8200 12/09/1705 10/08/1 758 St Philipe Antwerpen 

6000 vervalt 29/08/1781 D'heere Staete van Vlaendere 
0110711759 

4100 22/08/1709 16/10/1744 
2000 01/0511762 0 1!06/1758 welcke 1000 gulden is toebe-

hoorende aen het Capelleken van 
Sondereijgen 

800 04/05/1717 04/05/1749 
1027 01/05/1739 1743 
5000 13/03/1747 
250 04/06/1740 1746 
224 21/02/1721 05/0811738 

80 Patteeons 21/0311724 31/12/1739 
I 

80 02/02/ 1739 20/03/1749 
300 01/06/ 1728 23/12/1735 
400 01/12/1739 20/03/ 1749 
100 20/11/1728 1743 i 

200 23/01/1680 21/0111734 
900 15/0711713 08103/1753 ' 

6000 14/02/1731 
3000 15106/1732 27/03/1771 uitgesel op de Banck van Weene 
3000 22/10/1734 27/03/1772 uitgesel op de Ba nek van Weene 
3000 01/10/1773 
2000 03/02/1730 
300 21/10/1730 24/07/1735 ! 

3000 12/10/1759 2711211773 gesel op den kon i nek van 
denemaercke 

192 04/08/1698 10/1 1/1750 staet op Rijckevoorsel 
600 09/06/1 71 7 14/06/171 7 

2000 24/07/1686 14/06/1749 
6000 16/02/1761 05/10/1766 op heerelyckheyt van turhout 
1400 03/12/1700 02112/1743 

125 22/02/1666 06/03/1771 
900 01110/1753 

4200 19/0511745 
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41 
42 

43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
63 
65 
75 
77 
79 
85 
87 

89 
90 
92 
94 
97 

99 
101 
103 
105 
106 
109 
111 
113 
114 

115 
111 
113 

Meir 
Meir 

Meir 
Macharen (bij Oss) 
Macharen 
Macharen 
Mechelen 
Mechelen 
Meerle 
Meerle 
Meerle 
Oosterwijck 
Oosterwijck 
Reijcke Vorsset 
Rijcke vorser 
Reijcke Vorssel 
·s hertogenbosch 
·s hertogenbosch 

·s hertogenbosch 
Turnhout 
Turnhout 
Vlaenderen 
Tilborgh 
Tilborgh 
Tilborgh 
Weenen 
Weeoen 
Welde 
Wortel 
Wortel 
Wueswesel 
Wueswesel 
Wueswesel 
Wortel 
Wueswesel 

-

ingesetenen van Meir 5000 28/11/1746 
gemeijnte meir 1037 gld 16/06/1752 I 

10 st 
gemeijnte meir 828 27/01/1718 
Gemeijnte Marcharen 2000 26/11/1691 13/11/1749 
logesetenen Macharen 1200 11/01/1692 13/1111749 
gemeijnte Marcharen 800 11/01/1692 13/11!1750 
Religieusen Clooster van Muijsen binnen Stadt Mechelen 1000 18111!1670 14/09!1734 
Religieusen Clooster van Muijsen binnen Mechelen 1000 08/04/1671 03/07/1734 
Gemeijnte van Meerle 2000 17/11/1684 21/01/1761 uijtgeset op heerlijckhijt van turnhout 
Gemeijnte van Meerle 3000 16/10/1713 21/01/1761 uijtgeset op heerlijckhijt van turnhout 
Gemeijnte van Meerle 3600 05/09/1719 21/01/1761 uijtgeset op heerlijckhijt van turnhout 
Bartholomeus Adriaen Nauwen 60 22/10/1736 
Cornelis Lippens 700 15/04/1709 06/08/1738 
dorpe Reijcke Vorsset 1250 31/10/1731 
dorpe Rijckevorssel 1400 03/05/1781 
dorpe Rijckevorssel 1850 15/11/1737 
Maria Anna Lintermans weduweN. Vander Lee 1000 17/05/1709 20/08/1734 
Eerw: Pater Petrus de Neve predickheer Clooster tot Me· 1000 20/10/1719 18/03/1732 
chelen. tegenwoordigh Missionarius 's hertogenbosch 
Norbertus Snelle Advocaet 560 08/03/1731 08/12/1749 
heerelijckhijt ofte Domijnen van turnhout 4000 09/07/1766 
heerelijckhijt ofte Domijnen van turnhout 6000 04/11/1766 
heere Staete ofte provincie van Vlaendere 6000 04/11/1781 
Adriaen Vanden Boer 500 25/02/1710 19/10/1758 
Gemeijnten van Tilborgh 3000 22/12/1691 03/1717 
Maria Aelbrechts wed. Jan Ciaessen Jansse 1000 18110/1706 
de Banck van weeoen 5200 05/04/1771 
de Banck van weeoen 3000 30/06/1768 
gemeijnte Welde 2000 27/06/1749 
Gemeijnten Wortel 600 10/04/1673 30/11/1772 
Gemeijnte Wortel 250 10/04/1673 14/12/1771 
ingesetenen Wueswesel 1500 12/11/1741 
gemeijnte Wueswesel 1200 23/07/1751 23/07/1783 
gemeijnte Wueswesel 1028 30/11/1751 28/05/1778 
Gemeijnte Wortel 250 10/04/1673 14/12/1771 
inge~etenen Wueswesel 1500 12/11!1741 



~ 4• Hoofdstuk Lijhentes, bankobligaties en openbare fondsen met vaste rente (bedragen in gulden, stuiver, oort) 
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8 
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N• 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 
36 
37 

38 

39 

Naam debiteur 

De directeurs van de 

De directeurs van de 

De Koning van 

Oe Koning van 

Oe Koning van 

Oeheer van 

De heer van 

De heer van 

De heer van 

Weduwe Albrechts 

De Staten van 

Het dorpvan 

De abdij van 

Hetdorp van 

Het dorp van 

Hetdorp van 

Hetdorp van 

Hetdorp van 

Het dorp van 

Het dorp van 

Het dorp van 

Het dorpvan 

Het dorpvan 

De Staten van 

Adr. Nauwen 

Woonplaats 

Bank van Wenen 

Bank van Wenen 

Denemarken 

Denemarken 

Denemarken 

Turnhout 

Turnhout 

Turnhout 

Turnhout 

Turnhout 

Brabant 

Braght 

Villers 

Meer 

Meer 

Meer 

Meer 

Meer 

Ryckevorsel 

Ryckevorsel 

Ryckevorsel 

Welde 

Wustwesel 

Vlaanderen 

Oosterwyck 

Totalen 

Jaarlijkse intrest Vervaldag 

291 4 0 31 juli en 31 dec 

168 0 0 31 juli en 31 dec 

46 13 4 1 oktober 

46 13 4 1 oktober 

46 13 4 1 oktober 

120 0 0 9 juli 

90 0 0 4 november 

60 0 0 4 november 

30 0 0 4 november 

20 0 0 24 juni 

175 0 0 13 maart 

165 0 0 14 februari 

50 0 0 3 februari 

22 10 0 1 oktober 

106 1 0 19 mei 

125 0 0 28 november 

25 18 9 16 juni 

24 11 3 27 januari 

37 10 0 31 oktober 

35 0 0 24 juli 

55 10 0 15 november 

12 10 0 27 juni 

45 0 0 12 november 

210 0 0 29 augustus 

2 4 9 13 januari 

2010 19 9 

Rentevoet Kapitaal 

4% 7280 0 0 

4% 4200 0 0 

4% 1166 13 4 

4% 1166 13 4 

4% 1166 13 4 

3% 4666 13 4 

3% 3500 0 0 

3% 2333 6 8 

3% 1166 13 4 
2.10% 933 6 8 
3 1/z% 5833 6 8 

2.15% 7000 0 0 

2 1/z% 2333 6 8 

2 1/z% 900 0 0 

21/z% 4200 0 0 

2 1/2% 5000 0 0 
21/z% 1037 10 0 

3% 828 0 0 

3% 1458 6 8 

21/2% 1400 0 0 

3% 1843 6 8 

2'12% 583 6 8 

3% 1750 0 0 
3% 7000 0 0 

1/6% 67 4 o I 
68814 7 4 



De tabel op de vorige blz. is een 
samenvatting van alle rentes en 
obligaties die aan het einde van 
het kloostertijdperk geregistreerd 
zijn . Het totaalbedrag, dat met 
vaste rente wordt uitgeleend, 
beloopt bijna 69.000 gulden. De 
totale jaarlijkse intrest bedraagt 
ruim 2.000 gulden. Voor die 
tijd wel aanzienlijke bedragen, 
zodat we toch wel mogen stellen 
dat dit een belangrijke bron van 
inkomsten is geweest. Uit een 
verklaring van de zuster procura
trice weten we dat - ten tijde 
van de opheffing - men het geld 
van een afgeloste rente van de 
gemeente Wuustwezel gebruikt 
voor het huishouden omdat men 
verder geen geld heeft: 

tot betae/inge der 
noodtsaeckelykheden van het 
huyshouden mits dat sy in 
dien tydt geen ander geit aen 
de handt hadde. 

10.4 Geldelijke bijdrage bij 
intreden in het klooster 

In het Oud Gemeentearchief 
van Baarie-Hertog en tussen de 
aktes van notaris Buycx troffen 
we verscheidene documenten 
aan waarbij de zusters volmacht 
geven - voornamelijk aan de 
pastoor van het klooster - om in 
hun naam op te treden. Meestal 
diende dit te gebeuren in hun 
geboortedorp om hun belangen 
te behartigen bij de erfenis van 
hun overleden ouders, verkoop 
van goederen, ... 

Vrouwen moesten zich in die tijd 
laten vertegenwoordigen door 
een man. Ze werden veronder
steld niet voor zichzelf te kunnen 
optreden. 

Ook de Koning van Denemarken heeft geld van de zusters geleend, 
namelijk duizend guldens en moet daarover rente betalen (Bron: 
RAA, Archief klooster Sint-Catharinaberg 7). 

Of de verkregen erfenis recht
streeks in de kas van het klooster 
vloeit, is niet zeker. Dikwijls 
wordt aan een kloosterling een 
levenslange rente toegekend , 
die komt te vervallen met hun 
overlijden. 
Bij het intreden in het klooster 
wordt meestal een borg gevraagd 
in geval de kloosterling ernstig 
ziek zou worden. De bezittingen 
(gronden, hoeve, rentes, ... )van 
de ouders (eventueel een ander 
familielid) fungeren over het 
algemeen als pand. Of dit ook 
het geval is in Baarle hebben we 
niet kunnen achterhalen. 

Twee aktes wijzen er mogelijk 
wel op dat aan de intredende 
zusters een geldelijke bijdrage of 
rente gevraagd wordt. 
De eerste akte d.d. 13 november 
1726 betreft Juffrouw Arnot-
dia Van Esch, die hierin stelt 
tevreden te zijn met het geen 
sy voor dote (dotatfe: een uitzet 
geven) int Clooster, waer inne 
sy professie heeft gedaen, en 
nu is, gebrogt heeft en heeft 
genoten. 
De tweede akte dateert van 15 
mei 1756 waarbij de rente, door 

Maria Dimphna van Alphen 
afgesloten op 5 augustus 1755. 
wordt overgegeven aan het 
klooster. Zowel hel afsluiten van 
de rente als het verkopen hiervan 
vinden plaats rond haar intreden 
en aanvaarding als novice. zodat 
we ons de vraag stellen of dit 
in opdracht van het klooster is 
gebeurd. 

Deze maar ook nog andere aktes 
in verband met testamenten, 
volmachten, verkopen, ... wor
den uitvoeriger besproken bij de 
individuele zusters (zie blz. 61 
en volgende). 

10.5 Bedelbrief 

Op zijn minst opmerkelijk is 
een brief uit 1736, gericht aan 
de seer eerweerdighe heeren 
pastoors, ... als mede a en de 
overste van de vrouwe cfoosters 
waaronder ook het klooster Sint
Catharinaberg in Baarle. In deze 
brief van 24 november 1736 
schrijft J.A.C. Dellafaille dat hij 
de opdracht heeft gekregen om 
van alle geestelljcke soo vrou
wen, als mans ten behoeve van 
sijne keijserleijcke en koninck-
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leijcke majesteijt (dat is de 
moeder van de latere 'keizer
koster' Jozef 11 van de Oosten
rijkse Nederlanden) geld in te 
zamelen. Met de verkregen giften 
wil ze de oorlog tegen de Turken 
voortzetten ter bescherming van 
het christendom: 

Hare doorluchtighste 

hoogheijt aertshertoginne 
governante van onse 
nederfanden ter instantie 
van sijne keijserleijcke en 
konickleijcke majesteijt 
versoeekt voor dit jaer eene 

volunteere maer liberale 
assistentie ofte gifte tot 
geluckighe voortsettinghe 
van den oorlogh ... tegen de 
turcken en om de vestinghen 
van het christendom 
aanpalende teghen de 

grensen der turcken te 
verstercken, en krachtelijek 
te besetten tegens den inloop 
der turcken, ... 

1736: kortheidshalve, zie beschrijving bij het onderdeel 
'bedelbrief' (Bron: SAH, Dekenij-archief KA 7). 

Verder wordt in dezelfde brief 
aangekondigd dat de bijeen
komst zal plaatsvinden den 

eersten december ontrent tien 
uren voorde noen ... in het 
c/oaster van de nonnekens tot 
bael. 
Genodigden zijn Aldegondis 
Aerts moeder van het Clooster 

van Baerle, . .. de paster van 
bael, ... de vicarius tot bael, ... 
de heere pastor van de non
nekens tot bael (J. Ou hen), ... 
deservi tor (bedienaar van de 
hulpkerk) tot ulenkoten, ... de

servitor tot Sonderheijghen. 
Er dient een lijst opgemaakt te 
worden wie gegeven hebben, en 

hoe veel, wie dat niet gegeven 
hebben, en om wat reeden dat 
sij niet gegeven hebben. 



11 Einde van het klooster 
en vertrek van de zusters 

11.1 Keizer Jozef 11 en de 
gevolgen van zijn houding 
t.o.v. de kloosters 

Keizer Joseph 11 aanvaardt in 
1780 de regering over Oostenrijk 
en de Zuidelijke Nederlanden. 
Hij volgt zijn moeder Maria
Theresia op. Zijn bijnaam is 
'keizer-koster', vanwege zijn ver
regaande regeldrift ten aanzien 
van kerkelijke zaken. 
Ook het Sint-Catharinaklooster 
in Baarie-Hertog krijgt te maken 
met de grillen van de keizer. Op 
17 maart 1783 vaardigt hij het 
edict uit dat 150 contemplatieve 

Ca. 1780: keizer Jozef 11 
(Bron: Wikimedia Commons). 
l ijn bijnaam was keizer-koster 
vanwege zijn verregaande 
regeldrift ten aanzien van 
kerkelijke zaken. Op last van 
hem moeten de zusters hun 
klooster verlaten. 

kloosters (vrijwel alleen gericht 
op gebed en weinig of geen 
direct apostolaat) - waaronder 
dat in Baarle- afschaft. Hij wil 
in zijn gebieden alleen kloosters 
die zich toeleggen op studie en 
onderwijs, de zieken verzorgen 
en zich bezighouden met de 
zielzorg. De opheffing van de 
kloosters wordt voorafgegaan 
door een reeks decreten, die 
hun vrije bestaan aan banden 
leggen. Zo regelt het decreet van 
13 mei 1771 de zaak van de 
bruidsschat van de vrouW€1ijke 
kloostertingen. 

Op 18 april 1782 wordt een 
algemeen onderzoek bevolen 
om de staat van de roerende 
en onroerende goederen op te 
stellen van de religieuze instel
lingen die de keizer beoogt te 
supprimeren (op te heffen). Ook 
in het klooster van Baarie-Hertog 
worden dan al -dus twee jaar 
voor de opheffing - inventaris
sen opgesteld. Sommige hiervan 
zijn in andere hoofdstukken 
reeds weergegeven en hebben 
we teruggevonden in het archief 
van het Comité van de Religiekas 
in het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel. 
Bij dit decreet wordt het Comité 
van de Religiekas opgericht, dat 
op 26 maart 1783 in werking 
treedt. Dit staat in voor de orga
nisatie van de afschaffing: het 
beheer van de goederen en in
komsten van de gesupprimeerde 

kloosters en de betaling van de 
pensioenen van de ex-religieuzen 
(zie blz. 95). 
Teneinde een overzicht te krijgen 
van de kloosterbezittingen, wil 
men van elk klooster een inven
taris opstellen. 

Er is geen ontkomen aan, het 
klooster van de Baarlese zusters 
Franciscanessen wordt eveneens 
opgeheven. De zusters moeten 
vertrekken en alle kloostergoede
ren worden verkocht. 
De zusters worden als het ware 
de wereld ingestuurd en hebben 
de keus uit vier mogelijkheden: 
1. Uitwijken en intreden in 

kloosters van dezelfde orde in 
het buitenland. Zij krijgen een 
reispensioen van 210 gulden. 

2. Intreden in een actieve orde in 
het binnenland. Dan krijgen 
zij een jaarlijks pensioen van 
210 gulden. 

3. Het kloosterleven vaarwel 
zeggen. De zusters, jonger 
dan zestig jaar, ontvangen een 
jaarpensioen van 300 gulden; 
als ze ouder zijn dan zestig 
jaar, bedraagt dit 350 gulden. 
Ze krijgen hun civiele rechten 
maar gedeeltelijk terug. Als 
de zusters de wereld ingaan, 
ontvangen zij daarnaast nog 
een bedrag om burgerkleding 
te kopen. 

4. Gaan wonen in een 'verza
melklooster', door de regering 
aangeduid, onder een overste 
en een regel. 
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Waar de Baartese zusters na de 
opheffing van hun klooster zijn 
gebleven, vindt u terug op 
blz. 61 t/m 70. Op blz. 95 staat 
informatie over de hoogte van 
de pensioenen, die de Baarlese 
zusters vanaf hun vertrek uit hun 
klooster ontvangen. 

11.2 Aankondiging 
opheffing van het klooster en 
het vertrek van de zusters 

Uit een proces-verbaal op 1 juni 
1784 opgesteld door J .E. Van 
Gastel namens het Comité van 
de Religiekas, blijkt dat hij op 
die dag op bezoek is geweest in 
het klooster in Baarle. Daar heeft 
hij de zusters bijeen geroepen. 
Hij deelt de veertien aanwezige 
zusters mee dat Zijne Majesteit 
heeft besloten om het klooster te 
vernietigen en op te heffen. Ze 
krijgen een termijn van acht da
gen om zich te beraden over hun 
keus waar naar toe te gaan. De 
zusters delen vervolgens mee dat 
zij hun keuze al gemaakt hebben 
en dat zij die vandaag aan hem 
kenbaar zullen maken. 
Van Gastel deelt vervolgens 
mee dat Jeannes De Fierlant is 
benoemd tot administrateur en 
rentmeester van de goederen en 
inkomsten van het klooster. Dan 
maakt hij duidelijk dat Jeannes 
Petrus van Gilse is aangesteld tot 
econoom van de gemeenschap 
en dat de overste zich voortaan 
tot hem moet wenden voor vra
gen over geld en onderhoud. 
Het proces-verbaal wordt on
dertekend door J.E. Van Gastel 
en de zusters E. Vander Steeght 
moeder (7 4 jaar} en zuster P. 
Smulders (68 jaar}. 
Anna d'Adama (87 jaar) is ook 
aanwezig, maar is blind. 
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In een Frans document- opge
steld 13 juni en goedgekeurd 16 
juni 1784 - meldt Substituut 
Procureur Generae/ J.E. Van 
Gastel nog eens hoe hij op 1 
juni 1784 tewerk is gegaan in 
het klooster. Ook vermeldt hij In 
dat document dat alle zusters 
hebben gekozen voor terugkeer 
in de wereld: 

De overste van dit klooster 
(He/ene Van der SteeghU 
en de religieuzen Petronille 
Ketelaar, Elisabeth Van Bergen, 
Anne Ketelaer, Cornelie Van 
der Beek en Marie Catherine 
Van Gooi vestigen hun domici
lie in Hooghstraeten, 

- Anna d'adama en Anne Van 
Gilsin Baerfe, 

- Petronille Smolders heeft nog 
geen woonplaats bepaald, 

- Jeanne Ups en Anne Maes 
hebben hun domicilie geKozen 
in Antwerpen, 
Marie Catharina Puts in Aren
donck, 

- Marie Anne Raessen in Mol. 
De religieuze Anne d'adama, 
oud 87 jaar, is blind, ziekelijk, 
kan niet gaan noch staan en 
heeft hulp nodig daar ze zich 
niet zelf kan behelpen. Ze gaat 
wonen in Baarle. 

- Petronille Ketelaer heeft een 
zwak gestel en heeft aanvallen 

134 lfz Keyserlycke Croonen 

9 hollandscha gulde Stucken 

154 fransche Croonen 

13 pndt in 17 V2 stucken 

Moneta 

van zenuwziekte. Ze verhuist 
naar Hoogstraten. 

- Dimphna Marie Van Alphen is 
zwakzinnig (onnozel , simpel). 
Niet goed bij haar verstand 
wesende. zal ze gaan naar het 
hospitaal in Turnhout (Bron: 
document uit het Dekenij
archief van Hoogstraten uit 
1784). 

De rel igieuzen hebben niets 
opgeëist, er is geen inventaris 
speciaal voor hen opgesteld 
(achteraf blijkt dat er toch per
soonlijke juwelen in de inventa ris 
zijn opgenomen, zoals iets verder 
te lezen is onder 'Bijzondere 
gouden kruisjes en oorbellen'}. 

11.3 De eigendommen van 
de zusters achter slot en 
grendel 

In het bewuste Franse document 
schrijft Van Gastel vervolgens 
dat hij de 'onderrichtingen' heeft 
uitgevoerd met het contant geld, 
de archieven, het zilverwerk en 
de voornaamste meubelen en ef
fecten in de kerk en het klooster. 
Samen met de administrateur 
heeft hij een borderel (lijst} 
opgemaakt van het contant geld 
dat gevonden is in het klooster 
(bedragen in gulden, stuiver, 
oort): 

423 13 6 

9 0 0 

503 1 4 

91 0 0 

6 6 0 

1033 0 10 



De gevolmachtigde van het 
klooster verklaart vervolgens 
dat een groot gedeelte van het 
contante geld afkomstig is van 
een afbetaalde rente door de 
gemeente Wuustwezel en dat zij 
een deel daarvan (367 gulden) 
gespendeerd heeft aan 'de 
noodzakelijkheden van het huis
houden'. Reden hiervoor is dat 
zij op dat moment geen andere 
middelen had. 

Aan het bedrag van 1.033 gul
den gevonden contant geld wordt 
later - zo blijkt uit de borderel -
nog toegevoegd een bedrag van 
twintig gulden en twee stuivers 
betreffende gevonden offergaven 
in de kapel en twaalf gulden 
en acht stuivers afkomstig uit 
de kamer van de procuratresse 
(gevolmachtigde). Daarmee komt 
het totaal bedrag aan contant 
geld uit op 1.065 gulden, tien 
stuivers en tien oort. 

Tenslotte schrijven Van Gastel en 
De Fiertant dat de archieven, het 
zilverwerk en andere meubelen 
en effecten in de kerk en het 
klooster zijn verzameld en in 
afgesloten ruimten geplaatst 
(uitgezonderd deze voor dagelijks 
gebruik). 
Uit de verzegelingsakte kan wor
den opgemaakt hoe Van Gastel 
en De Fierlant de deuren van die 
ruimten op 1 juni 1784 verze
geld hebben. Dat gebeurde met 
een grouw gaeren Lint gesegelt 
aan de twee einden met onse 
respective Cachetten (lakzegels) 
op de deuren van een kamer van 
de slaapzaal. Daarin bevinden 
zich wat zilverwerk zowel van de 
kerk als van het klooster alsmede 
papieren en archieven van het 
klooster. Hetzelfde is gebeurd op 

de deur van een andere kamer. 
Daarin bevinden zich een partij 
zilverwerk en enkele versierselen 
uit de kerk. 

11.4 De pensioenen van de 
zusters 

Alle zusters van het klooster van 
Baarie-Hertog hebben op 
1 juni 1784 aangegeven om het 
kloosterleven achter zich te laten. 
Op basis van hun leeftijd wordt 
hen een pensioen toegekend. 
Tot de leeftijd van zestig jaar 300 

gulden, boven de zestig jaar 350 
gulden. Onderstaand overzicht 
werd door ons samengesteld 
aan de hand van verschillende 
archiefstukken: 
- de basisgegevens en het 

jaarpensioen gebaseerd op 
archiefgegevens Religiekas, 

- de leeftijd in 1784 bij vertrek 
op notities in het Dekenij
archief Hoogstraten; 

- de datum van vertrek en de 
toen uitbetaalde bedragen 
inclusief kleding uit archief 
Sint-Catharinaberg. 

Op dit gekreukelde briefje staan de jaarlijkse 
pensioenen van de zusters vermeld 
(Bron: Comité Caisse Religion). 
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Een beter leesbaar pensioenoverzicht waarop een aantal zusters staat vermeld 
(Bron: RAA, Archief klooster Sint-Catharinaberg 7). 

Nr Namen Ouderdom Vertrek 
Bedrag Bedrag 
vertrek kleding 

Departement Antwerpen Gulden Gulden 

2190 Jeanne Ups 61 16/6 100 140 

2196 A: Maes 33 16/6 100 140 

Departement Turnhout 

Anne d'Adama 87 16/6 100 140 

2185 Helene Van der Stegt 74 17/6 100 140 

2186 Elis: Van Bergen 53 17/6 100 140 

2188 Petronille Smolders 68 16/6 100 140 

2189 Petronille Ketelaer 62 16/6 100 140 

2191 Anne Ketelaer 50 16/6 100 140 

2192 Marie Van Alphen 57 16/6 100 140 

2193 Marie Cath Puts 42 16/6 100 140 

2194 Cornelie Van der Beken 37 16/6 100 140 

2195 Anne Cath: Van Gils 42 16/6 100 140 

2197 Marie Cath: Van Gooi 28 16/6 100 140 

2198 Marie Anne Raessen 31 16/6 100 140 
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Jaar-pensioen 

Gulden 

350 

300 

350 

300 

350 

350 

300 

350 

300 

300 

300 

280 

275 



Uit dit document blijkt dat zuster Joanna Lips een jaarlijks pensioen krijgt van 350 
gulden (Bron: RAA, Archief klooster Sint-Catharinaberg 7). 

Zuster Elisabeth van Bergen krijgt 300 gulden pensioen. Dat bedrag wordt in vier 
termijnen van vijfenzeventig gulden uitbetaald 
(Bron: RAA, Archief klooster Sint-Catharinaberg 7). 

Voor elk van de zusters wordt in 
het dagboek van ontvangsten en 
uitgaven (1784) het bedrag bij 
vertrek omschreven als gratifi
catie toegekend door Zijne Ma
jesteit. Het bedrag bestemd voor 
kleding is toegekend om ieder 
lid van de orde te voorzien van 
volledige en deftige kleding. 

Omslag van de archiefdocumenten waarin 
alle inkomsten en uitgaven van de zusters ten 
tijde van de opheffing van hun klooster worden 
beschreven (Bron: RAA, Archief klooster Sint
Catharinaberg 1). 
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11.5 Verkoop van 
meubelen, ornamenten, 
boeken, etc. 

Op de volgende blz. vindt u 
een overzicht - gebaseerd op 
Precis Oe J.:Etats Des Biens Ou 
Couvent Supprimé De Mont S" 
Catherine A Baerle - van alles 
wat verkocht wordt, exclusief de 
gebouwen en gronden. 
In totaal wordt er voor 2.602 
gulden verkocht waarbij het 
meubilair en de voorraden met 
een bedrag van 2.002 gulden 
het grootste bedrag vertegen
woordigen. 

Hierna gaan we telkens dieper 
in op elk van bovenstaande 
rubrieken. 
De toewijzing van de ornamen
ten van de kerk is terug te vinden 
op blz. 39. 

11.6 Bijzondere gouden 
kruisjes en oorbellen 

Enkele religieuzen van het opge
heven klooster in Baarle hebben 
hun eigen bezit, namelijk twee 
kleine gouden kruisjes en gou
den oorbellen, zoals de boeren 
dragen, teruggevraagd. 

In een Franse brief aan de Reli
giekas van 10 juni 1784 maakt 
De Fierlant duidelijk dat hij over 
zijn hart heeft gestreken. De zus
ters krijgen de gouden kruisjes 
en oorbellen terug. 

Deze zijn vermeld in de inventa
ris van de meubilaire goederen 
en effecten en zijn van zulke 
kleine waarde, dat De Fierlant 
hiervoor geen voorafgaande 
autorisatie gevraagd heeft. 
In een brief van 15 juni 1784 
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gaat de Religiekas akkoord met 
het feit dat De Fierlant zonder 
voorafgaande toestemming deze 
aan de religieuzen teruggegeven 
heeft. 

In de inventaris van 26 april 
1782 vinden we deze terug. 
Ze liggen in het lokaal van de 
gevolmachtigde: 

in den ... Lessenaer een 
k/eijn borseken inhoudende 
twee goude Cruijskens, vier 
k/eijne goude Slotjens, vijff 
paeren kleijne oirbellekens, 
zijnde alle giften ende 
geschenken van diversche 
Particulieren aen het Beeld 
van O.L.V. gedaen. 

11.7 Verkoop van meubilair 
en voorraden 

Op 1 en 2 juli 1784- slechts 
twee weken nadat de zusters 
zijn vertrokken - wordt een grote 
hoeveelheid meubilair en andere 
goederen publiek verkocht. Naast 
een beknopte beschrijving is ook 
telkens vermeld aan wie een 
en ander werd verkocht en voor 
welke prijs. Het gaat in totaal 
om 53 pagina's! Te veel om in 
deze publicatie op te nemen. 
Daarom hebben we een kleine 
selectie gemaakt, zie blz. 100 en 
volgende. 

Ook al is deze lijst zo omvangrijk 
en worden heel veel zilveren 
voorwerpen genoemd, niet alle 
zilverwerk wordt hier ter plaatse 
verkocht maar gaat deels naar de 
Munt in Brussel. In een Franse 
brief van 21 juni 1784 van De 
Fierlant meldt hij dat de rest van 
het zilverwerk van het gesup
prime€rd klooster S1 Cathar/na 

Berg in Baarle vertrekt den 23e 
van deze maand 's morgens, om 
de 24e 's avonds op de Munt 
in Brussel aan te komen. In een 
overzicht van betaalde bedragen 
wordt het transport van twee kof
fers zilverwerk door de weduwe 
Van Dael vermeld, namelijk op 
16 en 23 juni. 

Volgens een kwitantie ten 
bedrage van twee gulden en 
zestien stuivers wordt de verkoop 
aangekondigd in de gazetten 
de la Vi/Ie d'anvers (Gazet van 
Antwerpen): 

voor het doen setten 
in de gazette ... voor 2 
advertentien in de gazette 
van den coop dagh der 
meubelen in het ... Ciaoster 
tot barle tegens 1 ju/ij 1784. 

Dat er bij deze verkoop heel 
wat werk komt kijken, bewijst 
een Rekeninge van verdiend 
arbeidsloon door de timmerman 
Egidius Druijts (Turnhout). Hij 
heeft gedurende 4 1/2 dag o.a. 
kisten en kasten uit de slaapcel
len gedragen en krijgt daarvoor 
uitbetaald een bedrag van vier 
gulden en tien stuivers: 

1784 den 28 Junlus kisten 
en kassen van de (slaap) 
sellen helpen dragen en tot 
kopen helpen stellen en de 
bomen uijt de schuer helpen 
doen en uyt de losi (logie: 
droogschuur) en tot kopen 
gelijl daer aen gewerkt 4 l!z 
dagen .... voor f 4- 10-0. 



No Soort - benaming 

2 Meubilair en voorraden 

3 Plaveien. houtwerk 

4 Boeken 

5 Ornamenten van de kerk 

6 Schilderijen 

7 Bomen 

Datum verkoop of 
verdeling 

1 en 2 juli 1784 

25 november 1784 

23 februari 1786 

18 october 1784 

17 december 1 7 84 

;:..... ~) . ./..,. 
1""') .. , .. 'f.:_ . .J{ 

Wijze beschikking 

publiek verkocht 

publiek verkocht 

publiek verkocht 

overgelaten aan de meest 
biedende overeenkom-
stig de volgorde van het 
comité 

publiek verkocht 

Totaal 

(~ .. ::~~ 
~ 

.... ._:oL• ~-1- ~ •• • /.. 
~r.:, 

~.:;) •. _,..1'/._,..-.J
v ........ r~··---~ 
-;;.~.:J..#.r-·~" 
nl,. ....... :. • ... ~;{· -1-.. -ó 
/-•• ? t.a- ").. c.t..'f'-
"6:l'" /'.g;.;_ .. t. 

G s 0 

2002 0 9 

427 0 0 

8 1 0 

138 0 0 

27 13 6 

Memorie 

2602 15 3 

Het onderste gedeelte van dit document laat zien dat de opbrengst ruim 2.602 gulden is voor de 
verkoop van meubilair en voorraden, plaveien, houtwerk, boeken, ornamenten van de kerk, schilderijen 
en bomen (Bron: RAB Comité Caisse Religion, I 066, 182). 
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Een klein gedeelte van het verkochte meubilair, voorraden e.d: 

Omschrijving Koper G s 0 

een swart bonte koij Adriaen Van den Broeek 80 0 0 
de plavuijsen aen de Brouwerije Adriaen Leemans 2 15 0 
spinnewielen Cornelis Rulens 2 19 0 
De Brouwketel Jacobus Drabben 212 0 0 
Brouwkuijp Peeter Van Gooi 23 0 0 
De pomp Fransus klaeijmans 47 0 0 
5 stoelen Guiliam Oomen 0 17 0 
den sleijpsteen Cornelis knieknie 3 0 0 
4 /..auwerier boomen D'Heer Canoniek Ubrechts 2 0 0 
Pluijme kussens Henriek Gouts 6 17 0 
De plavuijsen De kereke alhier 6 0 0 
Verckensback Govaert Van den kerekhoff 2 0 0 
eenen Coperen ketel Pieter l..aheij 2 3 0 
een staende horologie Jan Baptist Seist 34 0 0 

een klaversingel D'H'P:C: Van Ghert 8 10 0 

twee Waetereemers Antoni Van den kieboom 1 18 0 
2 paer gordijnen Jan Diels 1 11 0 
een kasken in de keuken Wilm 0/is/aegers 5 0 0 
een ton met sout in de keuken Henriek Willeberts 8 15 0 

een dosijn Porseleijne theetassen Geraert Geerts 1 17 0 
Copere lamp Cornelia Leijs 0 6 0 
4 gewichtsteenen J:P: VanGi/se 2 3 0 
koffiemolen Juffrouw Liebreehts 1 JO 0 
hetspeek Henriek Leijs 10 JO 0 
3 taefellaekens Jan Van Gils 2 3 0 
acht handtdoeeken Joan Van Ghert 2 17 0 
vier taefe/laeckens Cornelis knieknie 4 5 0 
thien handtdoeeken D'H'P:C: Van Ghert 3 12 0 
twelf servetten Jan Verheijen 8 0 0 
twelf handtdoeeken Den se/ven 3 I 0 

twelf servetten Cornelis Gil/is 4 0 0 
eenen poth met boonen Den se/ven 1 3 0 
eenen poth met boter Antoni Prinsen 8 12 0 
twee fluwijnen J:B: Backx 1 4 0 
een ton met boter per pondt Geraert Geerts 31 1 0 
f 0.4.6 komt 138 pondt 

drij stoelen Jan Verheijen 2 9 0 
ses stoelen Bernaert Van Gooi 2 17 0 

5 stoelen P' Taeymans 1 2 0 
8 stoelen Jan Verheijen 5 8 0 
Vier stoelen Jan Van Eeten 1 4 0 
een leer Corne/is Christiaenssen 0 18 0 
2 houte trappen Cornelis Christiaenssen 0 8 0 
het hout in de schuer Henriek Willebarts 4 0 0 

het stroeij Jan Van GiJs 4 2 0 

100 van wirskaante 2014 I EXTRA 



het mist D'Heer Pastor alhier 

een ton met bruijn bier Jan Wouters 

idem J:B: Van Dijck 

idem Peeter Van Bael 

idem Joseph Van Lier 

Idem Geraert Geerts 

idem D'H'Van Ghert 

De krieken Die/ Druijts 

Den hof bestaende in het gebruijek van 

allen de vruchten sonder dat den huerder 

eenigh gesagh sa/ hebben 

op de boomen maer sa/ in het gebruljek 

blijven tot Baemis eerstcomende 
Item sa/ den huerder moeten sorgen van in Bij Peeter Van Swol 

het ingaen en uijtgaen de deure behoorelijk 

te s/uijten op pene dat de schaede die a en 

de bouwen souden komen door sijn neg/i-

gentie aen hem sullen verhaeft worden 

11.8 Verkoop van plaveien, 
houtwerk e.d. 

Deze vindt plaats op 27 novem
ber 1784. 

Een volgende openbare ver
koop betreft de plaveien en het 
houtwerk. 

Omschrijving 

De verkoopsvoorwaarden en de 
verkochte spullen uit de kapel 
zijn terug te vinden op blz. 40. 
Hieronder en op de volgende blz. 

Koper 

eerst deCasop den dormter (slaapzaal) peeter Van den oever 

de kasch op de Se/ (Cel) Cornelis christiaensen 

de kas in den pant (brede gang} D'Heer Martel 

rommel Jacobus drabben 

een metaele bel D'h' Van gert 

de ge/ye Steentiens in de keuken D'Heer Saenen 
de pompe in de keuken fransus C/eymans 

eenen waetersteen J:B: ansems 

witte steentiens in den pant (brede gang) fransus Saevelkoel 

de witte steentfens in den refter D'I-I'Saenen 

de groote blauw steenen teynen den pant Comelis olieslaegers 

een veertel aertappelen Jan Wouters 

5 fruytboomen appelboamen D'heer pastor van Wortel 

6 andere appelboamen J:P: Vangi/se 

Idem Adriaen Backx 

Idem 5 den se/ven 

Eenige klyne appelboomkens Anthoni Vanden kieboom 

6 andere boomkens Adriaen Mercelis 

1 19 D 

5 0 0 
4 6 0 

4 14 0 
4 16 0 
4 11 0 
5 1 0 

0 12 0 

28 5 0 

staat dus slechts een gedeelte
lijke opsomming van de andere 
verkochte goederen. 

Let op de schrijfwijze van kast in 
de eerste drie regels! 

G s 0 
3 13 6 

2 15 0 
3 18 0 
1 19 0 
3 2 0 

11 0 0 
48 10 0 
10 7 0 
13 10 0 
11 0 0 
15 0 0 
0 19 0 

2 8 0 

2 2 0 
2 11 0 

2 0 0 
1 18 0 

1 0 0 
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Idem tegens de Muer Mauris 

eenen buecken tuyn D'Heer Martel 

5 fruytboomen appelboamen D'heer pastor van Wortel 

6 andere appelboamen J:P: Van gilse 

Idem Aririaen Backx 

Idem 5 den se/ven 

Eenige klyne appelboemkens Anthoni Vanden kieboom 

6 andere boomkens Adriaen Merce/is 

Idem tegens de Muer Mauris 

eenen buecken tuyn D'Heer Martel 
Sluyt(?Jenoteboomen D'Heer hendrickx 

kriekeboemkens Anth Van den kieboom 

Idem Adriaen Backx 

3 Merkatons(perziklboomkens J:P: Van Gi/se 

Idem Jan dingemans 

Idem Ma u ris 

de piramiden Oeivannen voor fruitbomen) in Ad' Mercelis 

den hoff 

11.9 Verkoop van boeken 

Hieronder volgt een lijst ge
baseerd op Liste de Livres du 
Couvent Supprimé du Mont 
St Catherine à Baer/e, publiek 
verkocht volgens de verkoop
voorwaarden in Turnhout op 23 
februari 1786. 

Volgens een begeleidende brief 
gaat het hier om de niet gereser
veerde boeken. 

Waarschijnlijk is dus een aantal 
boeken gereserveerd, wat ook 
bevestigd wordt door de inven
taris van 1782, waarin twee 
missalen vermeld staan, die niet 

Omschrijving van de verkochte boeken 
Sermoonen van Costerus op de Heyligdagen 

Sermoonen op de Sondagen naer Sinxen tot den Advent 

Sermoenen op de Epistelen van alle de Sondagen 
Sermoenen van Bernardus eerste deel 

in quarto 
Breviarium Romanum (brevier Katholieke Kerk} Antv. (Antwerpen) 1625 2 vol. 

Antiphonarium Romanun (vesperboek Katholieke Kerk} 2 vol. 

Eenen Sang-Boek 

in octavo 

Breviarium Romanurn Antv. 1608 2 vol. 
Het leven van de H. Barbara 
Het leven van de H. Catharina 

Het leven van de H. Franciscus 
Den Dag des Geestelycks Levens 

Eenige Klyne geestelyke Boekskens 

102 van wirskaante 2014/ EXTRA 

1 16 0 

3 6 0 
2 8 0 
2 2 0 
2 11 0 
2 0 0 
1 18 0 
1 0 0 
1 16 0 
3 6 0 
0 11 0 
1 3 0 
2 9 0 
0 10 0 
1 1 0 
0 15 0 
0 19 0 

teruggevonden werden: 

- eenen Missae/ overdeckt 
met rood fluweel, beslaegen 

met silvere hoeeken ende 
silvere sloten. 
- nogh eenen Missae! met 
si /vere sloten. 

G s 0 

1 1 0 

1 9 0 
0 8 0 

0 15 0 

1 0 0 

0 16 0 

0 11 0 
0 5 0 
1 16 0 



We gaan er daarom van uit dat serveerde schilderijen), mogelijk versies bewaard gebleven) is 
een aantal kostbare boeken waren er ook nog gereserveerde driemaal te lezen in de Gazet van 
naar Brussel is opgestuurd zoals schilderijen die elders verkocht Antwerpen en de kosten hieNan 
in het boek 'Archief- en Biblio- zijn. Onder de kopers zijn Jouff. bedragen vijf gulden en twaalf 
theekwezen in België' wordt A.C. Van Gilse, een vroegere zus- stuivers. In de advertentie wordt 
vermeld: ter in het klooster en de weduwe de verkoop van het klooster en 

De Meij bij wie zij gaat wonen na andere goederen aangekondigd. 
Op 28 januari 1784 besluit de opheffing en Anna Van Miert. Volgens de advertentie kan het 
dit Comité (van de Religiekas) bij wie zuster Anna d'Adama kloostergebouw gemakkelijk 
dat alle kloosters een lijst van gaat wonen. geschikt gemaakt worden voor 
de aanwezige handschriften een buitenplaats of fabrieken. 
en boeken moeten opstellen. 11.11 Verkoop van bomen De eerste zitdag wordt gehouden 
Deze lijsten zullen door op 25 juli 1785. De tweede 
Ermens en Ph. Baert te Een aantal fruitbomen - bin- op 8 augustus en de laatste op 
Brussel nagezien worden en nen de kloostermuren- worden 29 augustus. Belangstellenden 
deze zullen aanduiden welke verkocht (conform hoofdstuk kunnen zich wenden tot de heer 
kostbare boeken naar Brussel 'Verkoop van de plaveien en De Fierlant in Turnhout, adminis-
dienen opgestuurd te worden. het houtwerk'). Ook rondom trateur van de goederen van het 
De andere boeken dienen ter de kloosterhoeve staan bomen, klooster: 
plaatse verkocht te worden. namelijk 139 eiken, daar geplant 

ontrent den tijd dat de Religieu- 7 Ju/y ( 1785) 
11.10 Verkoop van sen .. . sigh tot Baerle-Hertogh Bekentmaekinghe 
schilderijen hebben nedergeslaegen . 

Deze bomen worden ter memorie dat men by instel ende 
De schilderijen worden op opgenomen. verhooginghe publiquelyck 
17 december 1784 publiek sa/ vercoopen de gebouwen 
verkocht voor het totaal bedrag 11.12 Advertentie van de van het gesupprimeert 
van 27 gulden, 13 stuivers en verkoop van de Clooster genaempt Ste 
6 oort (zie opsomming van een kloostergebouwen Catharina bergh met des selfs 
gedeelte hieronder}. Volgens de bemuerde hovinghe gelegen 
rekening van 1784 I 1786 gaat De hiernaast cursief opgenomen onder Baerle hertogh over 
het hier over de verkoop van Les bekendmaking (of een licht ge- wynighe jaeren gebouwt, ende 
tabfeaux non reservés (niet gere- wijzigde versie, want er zijn twee net welck seer gemackelyck 

Nr Omschrijving van de schilderijen Koper G s s 
2834 Schifderije verbeidende H: maght, het Kindeken etc. Adriaen Hendrickx 0 7 0 
2842 De heijlige familie Arnoldus Van Lier 0 8 0 
2843 een Landschap D'heer Van Ghert 0 4 0 
2846 het laes te Avondmael De Kerk alhier 0 11 0 
2848 De H. maget Maria De lelven 0 4 0 
2850 De h: Maget. Kindeken Joseph Van Lier 0 17 0 
2852 Portfait van een religieuse De Zelve 0 11 0 
2853 Verrijssenisse van lasarus Adriaen Vinckx 0 11 0 
2854 de bruijloft van Cana Adriaen Hendrickx 0 3 0 
2856 De aenbiddinge der herders D'Heer Van Ghert 0 8 0 
2860 Den intré tot Jerusa/em G: Van den Kerkhof( 0 12 0 
2868 Den Zaligmaeker Draegende Zijn Cruijs Adriaen Hendrickx 0 6 0 
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kan geaproprieert worden 
tot eene buyte plaetse, als 
mede tot het exerceren van 
alle soorten van fabriquen 
waer toe de situatie van het 
voors(chreven) clooster seer 
voordeeligh is, den eersten 
sitdagh sa/ gehouden worden 
op den 25 deser maendt 
july 1785 ten huyse vanS' 
Van gilse tot Baerle hertogh 
voors(chreven), Den tweeden 
op den 8 der maendt augusti 
naestcomende ende den 
derden ende Lesten op den 
29 daer naer, tusschen 
weleken tydt een ider tot het 
stellen van verdieren sigh 
kan addresseren ten huyse 
van den heere de tieriant tot 
turnhout als administrateur 
der goederen van het 
voors(chreven) Ciaoster 

11.13 Veri<oop van 
het klooster 

Op 29 augustus 1 785 wordt het 
klooster met bijbehorende ge
bouwen openbaar verkocht aan 
Peter Franciscus Bastiaens voor 
de prijs van 4.430 gulden. Bijna 
een jaar later, op 14 juli 1786, 
wordt de akte voor de schepenen 
van Baarie-Hertog verleden; dit 
wel met een hele reeks goedkeu
ringen van o.a. de aartshertogin 
van Oostenrijk Maria Christina en 
Keizer Jozef 11 (zelfs ondertekend 
door hem) ... alles aan elkaar 
geattacheert (gehecht) en daar 
uithangende den grooten zegel 
van zijne Majesteijt in rode was. 
Jammer genoeg hebben we deze 
stukken niet gevonden!: 

Verleden te Brussel den 21• 
Januarij deses Jaers 1786 
geparapheert (goedgekeurd) 
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... ende de enregistratie in 
de Comite der Religie Casse 
als ook de enregistreringe ... 
in ReekenCamer te Brussel 
... het een en ander aen 
alkanderen geattacheert 
(gehecht) ende daer aen 
uijthangende den grooten 
zegel van zijne Majesteijt 
gedruckt in roode wassche ..... 
welke goederen ofte Clooster 
.. . zyn ingekogt voor een 
somme van vier duysead. vjer 
honderd en dertig guldens 
Brabands Courant geld ... 
Zoo is den voorn(oemde) Heer 
Petrus Franciscus Bastiaens 
in het voors(chreven) Clooster 
... gevest ... met alle wegen, 
stegen, waterloopen en 

gebuerlyke Regten als van 
ouds gebruykelijk ... 
Actum ia Schepenen Camer 

binnen Baerle Hertoge 14. 
July 1786. 

Wat er daarna met de gebouwen 
gebeurt. is ons niet bekend. Nor
maal gezien dient een gewijde 
kapel ontheiligd te worden; ook 
hierover hebben wij in geen en· 
kei archief iets kunnen vinden . 

11.14 De Kloosterhoeve 
wordt niet meteen verkocht 

Gebaseerd op verschillende 
archiefstukken kunnen we 
concluderen dat de kloosterhoeve 
de eerste jaren na het vertrek 

Het huidige vooraanzicht van de kloosterhoeve. 
Vooraan de vroegere koeienstal. Achteraan het 
woongedeelte. Het pand is gedeeltelijk vernieuwd 
na een grote brand ca. 80 jaar geleden. 

De achterzijde van het woonhuis van de 
kloosterhoeve. 



Het zijaanzicht van de schuur. Oude balk in de vroegere koeienstal van de 
k/oosterhoeve. 

van de zusters niet verkocht is. 
In het Register van het Klooster 
Mont src Catherine à Baerle bin
nen Antwerpen Gemaeckt door 
den Rentmeester C:l: Wouters, 
opgesteld in 1790, wordt in het 
overzicht van de ontvangsten 
vermeld: Een hoeve in huere by 
Adrianus Cable s'iaers f 76 -
3 -3. 

In een brief van de Fiertant d.d. 
23 februari 1788 wordt bij de 
pachthoeve vermeld dat deze 
verhuurd is voor acht jaar tot 
midden maart 1792. Er wordt bij 
opgemerkt dat men deze hoeve 

moet verkopen omdat de jaartijk
se opbrengst, na de splitsing van 
de gronden opgevorderd door 
Le Prince d'orange (Prins van 
Oranje) als gelegen onder het 
gezag der Verenigde Provinciën, 
niet evenredig zijn met de lasten. 
De herstellingen die behoren te 
worden gedaan en noodzakelijk 
zijn, voornamelijk aan het dak 
van deze hoeve, slurpen de 
pacht van enkele jaren op. 

We hebben niet kunnen achter
halen wanneer de hoeve en het 
Maeijenbergs Veen tussen Ulico
ten en Chaam verkocht zijn. 

3• Hoofdstuk Acties, vorderingen en achterstallige inkomsten 

Nr. Naam debiteur Woonplaats Bedrag vordering 

Liquide Illiquide 

8 Michel Vanden Broeck Tilborgh 38 3 
9 Hetdorp van Meer 

10 Het dorpvan Meer 

11 Het dorp van Meer 

12 Het dorp van Meer 
13 Het dorp van Ryckevorsel 

14 Het dorpvan Welde 
Totalen 38 3 

10 

10 

11.15 Achterstallige 
vorderingen 

Uit onderstaande tabel van het 
Comité Caisse Religion blijkt dat 
de zusters van sommigen nog 
geld tegoed hebben. 

De dorpen Meer, Rijkevorsel en 
Weelde hebben betalingsachter
stand op uitstaande renten. 
De weduwe van Miehiel Vanden 
Broeck is niet in staat om te be
talen en het ingeschreven bedrag 
is waarschijnlijk niet meer te 
innen. De bedragen zijn vermeld 
in guldens, stuivers en oort: 

Achten;tallige inkomsten 

Liquide Illiquide 

22 10 0 
106 0 0 
25 18 9 

25 11 3 

37 10 0 
37 10 0 

254 0 0 
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le Hoofdstuk Persoonlijke schulden van het klooster 

Nr. Namen schuldeisers 

45 Pierre Van Gestel knecht 
46 Cornelie Leys meid 
47 Weduwe Cablé 

11.16 Nog enkele schulden 
van het klooster 

De zusters staan echter ook bij 
sommige mensen nog in het 
krijt. Ze zijn nog schuldig aan de 
knecht, de meid en de weduwe 
Cablé een totaal bedrag van ruim 
51 gulden (zie tabel hierboven). 
Het klooster is nog cijns ver· 
schuldigd aan o.a. de armen van 
Baarle en de Prins van Oranje. 
Deze belasting op de hoeve 
wordt betaald door den boer of 
de pachter. 
Bovendien blijkt het klooster 
nog belast te zijn met het lezen 
van vele missen in de kapel. Die 
zijn deels nog afkomstig van het 
vroeger opgeheven klooster Sint· 
Elisabeth te 's-Hertogenbosch en 
opgedragen aan dit klooster, toen 
nog gevestigd in Oisterwijk. 
De daarop betrekking hebbende 
tabellen zi jn eventueel terug te 
vinden op onze website: 
www.amaliavansolms.org 

Tegenover de opbrengst van 
de verkoop van meubilair en 
voorraden, plaveien, houtwerk, 
boeken, ornamenten van de 
kerk, schilderijen etc., staan 
ook kosten. Volgens de tabel op 
blz. 107 gaat het in totaal om 
een bedrag van 233 gulden, 5 
stuivers en 6 oort. 

Oorzaak van de schuld Import van deze schulden 

Liquides llliquides 

voor4 maanden loon 17 3 6 
voor 4 maanden loon 10 16 0 
voor geleverde kleinigheden 23 15 3 
Totaal 51 14 9 

1784-1785: Wt dit document blijkt dat het klooster nog een 
bedrag van dertien gulden en zes stuivers schuldig is aan de 
armmeester Paulus Rijsbos van Baarle. Men is gewoon om ieder 
jaar te betalen met '5 vat en anderhalve quartier Koore ook zoo 
veel geld gelijk dit Kooren bedraagt' (Bron: RAA, Archief Sint
Catharinaberg 5). 
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1785: het klooster is nog geld verschuldigd aan de 
weduwe Cabile voor o.a. het werken in de brouwerij, 
boter, eieren, enz. (Bron: Rijksarchief Antwerpen). 

In een andere opsomming van 
lasten vonden we nog enkele 
opvallende schulden van het 
klooster, die we u niet willen 
onthouden. 
Schoenmaker Jan van Lier heeft 
kennelijk schoenen voor de 
zusters gerepareerd of geleverd. 
De weduwe van Amersfort levert 
wollen stoffen en andere winkel
waren. 
De erfgenamen van A.H. van 
Reut, hebben geld tegoed omdat 
er 423 bonenstaken aan de zus
ters zijn geleverd en de kopersla
ger uit Baarle komt ook met een 
rekening. Tot slot moet er nog 
betaald worden aan apotheker 
Marteille voor geleverde medi
cijnen: 

1. Er moet betaald aan de weduwe Van Dael om naar de Munt te Brussel te hebben 
vervoerd op 16 en 23 juni 1784 twee koffers met het zilverwerk van het 
klooster en voor het vervoer van g. 2.500 (?)voor een Secours (hulp?) 

2. Er moet betaald aan Adrien Bogaerts Sergeant van Baarlevoor de 
afkondigingen en plichten gedaan op de dagen van de verkoping 
van meubels en spullen (kleren?) 

3. Er moet betaald aan de weduwe Wouters om van Baerle naar Turnhout 
vervoerd te hebben de versierselen van de eerste klasse 

4. Er moet betaald aan de Gazettier van de stad Antwerpen voor de aankondiging 
gedaan in de Gazet van de verkoping van meubels en spullen 

5. Er moet betaald aan E. Druyts om dezelfde verkoping te hebben bijgestaan, 
en om die te hebben geleid in kopen 

6. Er moet betaald aan Theodore Coppens voor de tegemoetkoming hem 
verleend door het Comité van de Kas van Religie op 20 juli 1784 

Totaal 

Schulden van het Clooster .•. 
2° A en den Schoenmaecker Jan van Lier ... 

... volgens Rekeninge ... 
3• Aen Jouff(rouw)e de wed. van Amersfort woonende tot Breda, voor Sergie 

(wollen stof) ende andere geleverde Winckelwaeren 
4° Aen d'Erfgenaemen van A:H: van Reut voor 423 Boonstaecken ... 

volgens gethoonde Re~ 
5° Aen den Coperslager tot Baerle volgens gethoonde Rekeninge 
6° Aen S. Martei/Ie Doctor ende Apotheker voor geleverde medicamenten ... 

de Rekeninge daer van gethoont 

19 

3 

2 

2 

5 

200 

233 

9 

29 

4 
1 

21 

13 

16 

16 

5 

JO 

11 

15 
2 

11 

6 

6 

3 

6 
6 
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11.17 De administratie 
m.b.t. de verkoop van de 
inventaris klopt 

Uit een ander document, zie 
hieronder, blijkt dat de boekhou-

ding voor wat betreft verkochte 
inventaris klopt. Er is verkocht 
voor 2.157 gulden, 10 stuivers 
en 3 oort. Dat bedrag is of wordt 
van diverse kopers ontvan-
gen: 

- Op 1 en 2 juli 1784 zijn verkocht alle meubels en voorraad waarvan de totale 
opbrengst. zoals overgelegd en nagezien bedraagt 

- Op 18 october 1 784 werd het deel van de versiersels, linnen en spullen van de 
kerk toegewezen aan de personen vermeld in de lijst, zoals overgelegd, 

- De pastoor van Rijckevorsel is verschuldigd voor versiering van relikwie van het 
H. Kruis volgens schatting door Sr Verbercht 

- Item door Sr Bastians voor oud lood 

- Op 1 en 2 juli is betaald door verscheidene personen 
- Op 3 juli is betaald door Jean Verheyden 
- Op 27 sept. is betaald door Sr Bastiaens 
- Op 29 sept. is betaald door verscheidene personen 
- Op 15 okt. is betaald door G. Stockair 
- Op 25 okt. is betaald door de pastoor van Welde (Weelde} 
- Op 27 okt. is betaald door de pastoor van Poppel 
- Op 27 okt. is betaald door de pastoor van Beerse 
- Op 28 okt. is betaald door de directeur van de kerk vanGheel 
- Op 30 okt. is betaald door de pastoor van Rethy 
- Op 4 sept. is betaald door de pastoor van Ryckevorsel 

- en op het einde van oktober 1784 blijft als achterstal voor 
de prijs van gezegde verkopen gedaan tijdens dit jaar 

samen 

2002 0 3 

138 0 0 
........................................................... 
2140 0 3 

3 10 14 

-- ____ ..................................................... 

2157 10 3 

959 18 6 
28 4 9 
14 0 0 

840 10 3 
12 0 3 
31 0 0 
39 0 0 
35 0 0 

5 0 0 
10 0 0 

3 10 0 

1978 3 9 

179 6 6 

2157 10 3 

11.18 Hoffelijkheid troef 
in brieven die geschreven 
werden 

brieven. Wat ons opvalt, is dat de 
beleefdheid regelmatig afdruipt 
van de brieven die in die tijd aan 
de Religiekas werden geschre
ven. Hiernaast een (vertaald) 
voorbeeld van een brief geschre-

ven door Uw zeer ootmoedige en 
gehoorzame Dienaar Defierlant 
aan Dhr Baron De Feltz. 

In de archieven vonden we heel 
veel documenten maar ook 
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Mijne Heren, 
Geannoteerd 

Ik heb de eer u, Doorluchtige 
Heren, te doen toekomen 
de staten van de delen der 
onroerende, bezwaarde 
goederen, onder beheer, van 
de opgeheven kloosters van 
de Urbanisten te Hoogstraten 

en van St Catharinaberg te 
Baerle, welke best dienen 
te worden vervreemd ten 
voordele van hetzelfde 
beheer, overeenkomstig de 
dienstbrief van het voormalige 
Comité van de Religiekas van 
29 maart 1785, en waarbij 
moet worden gevoegd de 
tweede tabel van gezegde 
gedeelten van de onroerende, 
bezwaarde goederen, onder 
beheer, van de opgeheven 
priorij van Corsendonck. 

Met alle eerbied heb ik de eer 
te zijn, 

Mijne Heren, 

Uw zeer ootmoedige en 
gehoorzame Dienaar 
Defierlant 

Turnhout, 14 febr.l788 

Dhr Baron De Feltz 

! 'a- / Af,"u," J '""(J•$·'.. a ~ .... ~"'"";" #..a/~ . , ; I 
..r:., u!# ')" /'"""·tf;;- ), A" ..... r').· () ...... _.. 9..- "'""~-...... 
1), c,. .. .,_.. 1--r· .... .; 9... .,...t.. .. A - 4 /./LH.~· ,./- A-! 

p,",../ /tf:. G4-w.,-_,..., .._ ~ .. .../... r •,/ c...~v.,::>., •. ~-'d· ... tf, .. ..,._ 

jP~>"-' ,/, A.v~ ).... !fH4t"#:' ,,.71:;;;...,.., .,a ... L ~/''...G_' 
').. e-::> • .,.J. c .... a';! > ... 4 c.,. ... # !),._ !.d';r"- t;L ~ ............ 

111./'j ,J-")j /''A:...... ./. Jlh UJ ... ) .. ');-/.;-;P....T.;:.. J.... 

/!J,.,.~ fn~ .. /'""'" _/, l',k-;;;..,._ <)~ (:'f>~v•-1- -4-/'"-~ ~ 
c .. .,. :e;;) ,,. '(. 

~!ç·-b L . ..d'{. "/-tiP· 
,.r: 4H~!~-J ~..,.,-/;::z 

ftOr/,.6 

1788: een brief van 14 februari van dat jaar die door 'Uw zeer 
ootmoedige en gehoorzame Dienaar Defierlant wordt geschreven 
aan Baron De Feltz' over het beheer van de goederen van het 
opgeheven klooster in Baarle (Bron: Rijksarchief Brussel). 
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11.19 Sloop van het 
klooster 

Wanneer de sloop van alle 
gebouwen heeft plaatsgevonden, 
is ons volstrekt onduidelijk. We 
konden hierover geen enkel do
cument vinden. Wel is duidelijk 
dat het Oud Gemeentearchief 
van Baarie-Hertog eind 18e en 
begin 19e eeuw niet perfect is 
bijgehouden. Wellicht dat dit 
te maken heeft met de Franse 
overheersing in die tijd. 

Zeker is dat de gebouwen in elk 
geval gesloopt zijn vóór 1830. 
Op de eerste kadasterkaart uit 
die tijd komen de gebouwen niet 
meer voor, wel de kloosterhoeve. 
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Maar die staat er, weliswaar in 
gewijzigde vorm, tot op de dag 
van vandaag nog steeds! 

11.20 Beheer van de 
goederen na opheffing 

In het Register van het Klooster 
Mont S1

• Catherine à Baerle bin
nen Antwerpen Gemaeckt door 
den Rentmeester C:l: Wouters 
opgesteld in 1790, dus enkele 
jaren na de opheffing, wordt een 
lijst gemaakt van de resterende 
bezittingen en van de lasten van 
het klooster. In deze opsom
ming staan nog heel wat rentes 
o.a. op de Bank van Weenen, 
den koning van Denemarken, 
de Staeten van Brabant, de 

Staeten van Vlaenderen , op de 
omliggende dorpen en particu
lieren. Ook de hoeve verhuurd 
aan Adrianus Cable en het 
Turfland worden vermeld. Bij de 
verschuldigde bedragen staat een 
opsomming van diverse belastin
gen, Onkosten van Bestieringen 
(besturing; bedragen verschul
digd in verband met beheer van 
de resterende goederen) en de 
pensioenen voor dertien zust€fs. 
Ook in het Archief van het 
Rekenhof worden nog registers 
bewaard waarin nauwkeurig de 
inkomsten en uitgaven genoteerd 
werden tot 1793. Het betreft hier 
aantekeningen van de verschil
lende opgeheven kloosters in 
gezamenlijke registers. 



12 Gebruikte afkortingen 
en bronvermeldingen 

Afkortingen: 

AAT Archief Abdij van Tongerlo 
BAA Bisdomarchief Antwerpen 
KA Kerkarchief Baarie-Hertog (RAA) 
OGA Oud Gemeentearchief 

Bronvermeldingen: 

RAA 
RAB 
RAT 
SAH 

Rijksarchief Antwerpen 
(Algemeen) Rijksarchief Brussel 
Regionaal Archief Tilburg 
Stadsarchief Hoogstraten 

Oe bronnen van de geraadpleegde documenten en literatuur staan hierna vermeld. Oe verwijzingen naar 
specifieke documenten zijn terug te vinden in de uitgebreide versie van deze Van Wirskaante op onze 
website www.amaliavansolms.org en in de bibliotheek van ons heemhuis in Baarle. 

Informatie van wijlen George Dirven 
De Abdij van Tongerlo door L.C. Van Dyck 
Op de bres voor Kerk en Enclaves, Levensschets van Gerardus van Herdegom 
De abdij van Tongerloo Gebundelde historische studies door L.C. Van Dyck archivaris van de abdij 
Citaat van streek· en gemeentearchivaris A.M.C. Zom 
Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle 
AAT, Diva Virgo Candida, Fr. Gerardo van Herdegom 
AAT. lnventaria, Bundels IV, V, VI 
AAT. IV, 245; V, 131; 11, 221. 228, 239, 427 
BAA, Parochie Baarle (Hertog) 1 t.e.m. 90 
RAA, Abdij longerio 10, 12, 15, 16, 19 t.e.m. 25 
RAA, Archief klooster St Catharinaberg Baarie-Hertog 1 t.e.m.7 
RAA, Archief van het Provinciebestuur van Antwerpen Reek A 87, 94, 112 
RAA, KA Baarie-Hertog 1, 4 t.e.m. 20, 22, 23 
RAA, Notariaat D. 8uycx 01699 
RAA, Notariaat J.B. Gerardi 11464 
RAA, OGA Baarie-Hertog 27, 28, 29, 30, 31. 32, 34, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 77,80 t.e.m. 87, 121, 122, 124 
RAB, Archief- en Bibliotheekwelen in België 
RAB, Comité Caisse Religion 1066, 51, 69, 182, 343, 72 
RAB, Conseil Privé T460, 1442C; 283 
RAB, Rekenkamerl257, 46358, 46359,46409,46410, 46411.46457, 48317, 48318, 48334,48348, 48352. 

48353,48354 
RAB, Verzameling kaarten en plattegronden 
RAT, Baarle-Nassau 2200,9, 68, 71, 79, 81. 83, 85, 86, 87, 90; Baarle-Nassau 2201.707,712 
RAT, Oisterwijk 0845, 288, 301 t.e.m. 310, 423; Oisterwijk 847, 480, 486 
RAT, Tilburg 115, 51; Tilburg Goirle 14, 43 
SAH, Begijnhofarchief 1 
SAH, Dekenij-archief , Vak VIl en VIII 
BHIC 's Hertogenbosch http·/Jbeeldbank.bhic nl 
htto·//www.regionaalarchieftilburg.ni/zoeken-in-databasg;;/genealogje 
htto·//www erfgoedbankhoogstraten.be/genealogie/ 
http-l/www.stadsarchief.breda nl 
Van Wirskaante 2012/4, blz. 45, Antoon van Tuijl 
www. nieuwsbronnen.com/tenbunderen 
http·//www.bossche·encyciQg~die ol/oyerjg/kloosters/sjnt eljsabeth-bloemenkamp.htm 
http://www.s-hertogenbosch.nllinwoner/historie/bamlonderzoek/archeologjsçh-onderzoeklburgemeester-loeffplein/!dooster/ 
Museum van de zusters Franciscanessen in Oirschot 
Bibliotheek van het Begijnhofmuseum in Hoogstraten 
Geschied· en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn' in Thorn 
Databank bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland 
Publicatie van A.J .J. Mekking 'De kapel van Onze Lieve Vrouw van Loreto onder de linden' 
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OFFICIEEL 
DEALER: 

VERKOOP 
SPEELGOED: 

Tel. Linda Tuijtelaars-Reijns: 06-51116320 

NONNENKUIL 11 BAARLE-NASSAU +31 (0)13- 507 99 60 WWW TUIJTELAARS.NL 

Huub van Draanen 
tel: 06-11208282 
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Nonnenkuil 8 
5111 CP Baar1E~-Nassau 
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België 
HoogbraakS 
2387 Baarte-Hertog 
tel: 014-698220 
fax: 014-698228 

Nederland 
Hoogbraak 1 
5111 CS Baarfe-Nassau 
tel: 013-5076767 
fax: 013-5076768 



Hoogbraak 9, 
2387 Baarle-Hertog. 
Tel.: 014-699713 
www.antens.be 

Dealer van o.a.: 

John Deere tractoren en oogstmachines 
John Deere tuin en park machines 
JCB Grondverzetmachines 
Joskin gronddumpers, sillagekippers, mesttanken etc. 
Krone schudders, harken en maaiers 
Schuiternakar machines 

1!1 I~ - l JCB-dealer voor regio Noord-Antwerpen (BE) 
.~_._...,~_ .... -_ .. ] en Midden Noord-Brabant (NL) 

Onze betrouwbaarheid laat haar sporen na! 

Nonnenkuil 18, 
5111 CP Baarle-Nassau 
Tel. : 013-5078026 
www.riîsbosch.nl 



... . . 
In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Na$sau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong: 

specialist in drukwerk voor de retail. Het famili~bedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke-drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat, rotatie-offset: heat-set- èn kr.intenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs. 

Koninklijke 
Drukléerij Em. de Jong 
Viiwf'g 8 
Pottbu~ 8 
www,emd~Jong.l\1 

S1l\ Hl 8ttarle-Nas:sa" 
S1 \0 AA Bitiirle-N-&S1iiV 
4tulc\::trij0emdejon9.nl 

= 088-6&55555 
f .. OU-507,.011 
.. 014. 6,0)24 


