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__________________________________________________________________________________
Jaarvergadering 2020
Nadat de leden al op 19 februari kennis hadden
De uitgestelde jaarvergadering van 2020 heeft
gemaakt met de beoogde voorzitter, Geert
plaatsgevonden op 1 juli jongstleden. Uiteraard
Segers was de formele benoeming op deze
zijn daarbij de beperkingen in verband met het
jaarvergadering geen “controversieel” punt. De
Coronavirus in acht genomen.
nieuwe voorzitter werd door de aanwezige
Naast de vaststelling van de Jaarstukken en het
leden enthousiast en bij acclamatie benoemd.
Jaarprogramma 2020, de goedkeuring van het
gevoerde inhoudelijk en financieel beleid, was
Dan was daar natuurlijk ook het afscheid van
het afscheid van de waarnemend voorzitter en
twee bestuursleden; de waarnemend
een bestuurslid en het aantreden van de
voorzitter Herman van Megen, had te kennen
nieuwe voorzitter een belangrijk agendapunt.
gegeven niet langer herbenoembaar te zijn. Er
werd uitgebreid stilgestaan bij zijn vele
verdiensten voor onze Historische Werkgroep;
de door hem geschreven boeken, de
vertegenwoordiging van de HWG in
verschillende organen: PeelenMaasnet, het
overleg van heemkundige verenigingen, et
cetera.
Ook het vele werk door Herman verricht
rondom de vieringen van de bevrijding van
Baarlo werd daarbij zeker niet vergeten.
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Ook van Ben Peters, bestuurslid, werd afscheid
genomen, zijn interesse en kennis rondom
archeologie, de Romeinse weg en de vele, vele
verhalen en anekdotes over Baarlo en
omgeving, en Ooijen in het bijzonder werden
door iedereen altijd zeer gewaardeerd! Ook de
vele artefacten, waarmee Ben vaak op de
vergadering verscheen, gaven immer stof tot
uitvoerige besprekingen.
Beiden blijven uiteraard gewoon lid van de
HWG.
Herman en Ben, heel veel dank voor jullie
enorme bijdrage aan onze HWG!
______________________________________
Bezoek uit Frankrijk
Eerder schreven we al over de contacten met
onze zustervereniging uit de Noord Franse
plaats Quiévrechain.
Via mail en facebook hadden we veelvuldig
contact, vooral over de familie van Erp, die
niet alleen in Baarlo op de Borcht woonden,
maar ook een familietak in Quiévrechain
hadden.
Eerder al werd het voornemen uitgesproken
om elkaar eens te bezoeken en op 18 juli was
het dan zover: de voorzitter Fabrice Lisiecki en
zijn partner Margot Vanlinden waren
afgereisd naar Baarlo.
Het werd een mooie dag, waarbinnen we veel
konden vertellen over Baarlo, de van Erpen en
ons Borchthome konden bekijken. Ook een
bezoek aan de Sprunk, de Watermolen, de
Parochiekerk en het oude kerkhof stonden op
het programma. Als laatste kwamen een
bezoek aan kasteel d’Erp en huize Scheres aan
de orde.

Onze gasten gingen na een prachtige, zonnige,
maar ook vermoeiende, dag verder op hun
reis.
Dank aan allen die de organisatie en realisatie
van deze dag mogelijk maakten, in het
bijzonder de gastvrouw en gastheer van de
beide kastelen, die we op deze dag mochten
bezoeken.

_____________________________________
Bezoek aan het Nationaal monument Kamp
Amersfoort
In ons archief bevonden zich een aantal
documenten, die ons al jaren geleden door de
weduwe van Graad Dirkx, ter hand werden
gesteld.
Daaronder bevond zich ook een schriftje,
geschreven door Frans van de Laar, gericht aan
Koos Vorrink, destijds als bijzonder
regeringscommissaris, belast met het toezicht
op de arrestatie en gevangenhouding van van
oorlogsmisdaden verdachte personen.
Frans van de Laar was tijdens de Tweede
Wereldoorlog gevangene in het Kamp
Amersfoort, maar vervulde daar ook de rol van
Kampoudste, een positie, welke meestal werd
uitgelegd als collaboratie met de bezetters.
Ook was er vaak sprake van geweld naar
medegevangenen toe.
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Het bestuur van de HWG was van oordeel, dat
dit schriftje voor Baarlo geen speciale waarde
had, anders dan dat daarin een aantal malen de
namen van Graad Dirkx en Pater Govaert, wèl
bekende Baarlonaren en ook gevangenen in
Kamp Amersfoort, voorkwamen. Daarom werd
besloten dit schriftje over te dragen aan het
documentatiecentrum van Kamp Amersfoort.
Op 23 juli werd een delegatie van de HWG
ontvangen door de directeur van Kamp
Amersfoort, Willemien Meershoek en Floris
van Dijk, hoofd onderzoek aldaar.

Naast het schriftje werden nog enige andere
documenten
aan
hen
overgedragen,
waaronder ook onze Sprokkeling “Baarlo Bezet
en Bevrijd”, waarin met name ook informatie is
te vinden over Graad Dirkx en Pater Govaert.
_____________________________________
Bezoek aan Pater Piet Wouters (s.s.s.)
Naar aanleiding van een emailcontact
ontvingen we van Pater Piet Wouters een
alleraardigst boekje voor ons archief- en
documentatiecentrum over de beginjaren van
de Congregatie van het Heilig Sacrament (s.s.s.)
op het Klooster de Berckt. De Congregatie
kocht De Berckt in 1931 van de Paters
Franciscanen om er hun juvenaat te vestigen.
De Paters bleven op de Berckt aanwezig tot
2000.
Een zeer lezenswaardig boekje, maar ook nog
eens voorzien van een aantal foto’s. Voor ons
onbekende foto’s van de Berckt.
Daarom werd nogmaals contact gezocht met
Pater Piet Wouters, of hij mogelijk toegang of
beschikking had tot nog ander foto’s. Als
archivaris van de congregatie kon hij daar zeker
voor zorgen!

En zo kwam het, dat we (Sjaan Vaessen en
ondergetekende) eind jullie gewapend met
scanner en laptop aanbelden bij Klooster
Brakkestein in Nijmegen. We werden hartelijk
ontvangen! Vervolgens hebben we een aantal,
ons onbekende, foto’s van de congregatie en
de Berckt kunnen inscannen. Terug in Baarlo
hebben we ook nog een kopie van een
oorlogsdagboek (1940-45) ingescand en met
Pater Piet Wouters gedeeld.
______________________________________
Vrijwilligers: altijd welkom
In de vorige uitgave van het Baarloos Verleden
deden we een oproep om meer vrijwilligers.
Daarop hebben we een aantal reacties
ontvangen.
Inmiddels zijn enkele vrijwilligers aan het werk
gegaan met het uitwerken van historische
documenten. Het helpt geweldig bij het
streven om de in ons archief aanwezige
documenten beter toegankelijk te maken voor
een bredere doelgroep.
Fijn dat ze reageerden en onmiddellijk de hand
aan de ploeg wilden slaan. In een volgend
Baarloos Verleden zullen we rapporteren over
een gesprek met hen, over henzelf en over hun
werkzaamheden binnen de HWG.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande
nog vragen hebben:
Vrijwilligers hoeven niet per sé lid te zijn van de
HWG de Borcht.
Al het werk van vrijwilligers wordt uiteraard
door wat meer ervaren leden begeleid.
Heeft uzelf interesse, of heeft u een tip, een
naam van iemand waarmee we hierover eens
kunnen gaan praten, laat het dan vooral
weten!
Dat kan het beste per mail:
Per mail: deborchtbaarlo@gmail.com
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Wie herkent iemand op deze foto?
Via
een
oud-onderwijzeres
van
de
jongensschool in Baarlo kregen we een aantal
foto’s aangereikt.
De foto’s hebben betrekking op een
toneeluitvoering: “De gestolen Pruik”, op 2612-1958 in het patronaat van Baarlo.

Reacties graag naar: borchthome@gmail.com
Graag het nummer vermelden, van de
herkende persoon, zoals op de tweede foto is
aangegeven.
Beide foto’s zijn ook terug te vinden (en te
vergroten) op de website:
http://deborcht.baarlo.com
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Wie weet iets over de “vrouwen” van Baron
Max?
In verband met een klein onderzoek naar
aanleiding van een vraag door een
geïnteresseerde lezer van het Baarloos
Verleden, zijn we op zoek naar mensen, die ons
iets (meer) kunnen vertellen over mensen
rondom Baron Max.
Baron Max (Weichs de Wenne) leefde in de
jaren 1930-1950 op Kasteel Scheres. Hij deelde
ook mee met veel activiteiten in het dorp.
We zijn op zoek naar verhalen en
wetenswaardigheden over de volgende dames:
- Zijn echtgenote: Emily Frowein, met wie
Max gehuwd was van 1930-1941.
- Mevrouw Glas, zie foto:

Het Klokje van Henri en Marie
Iedereen in Baarlo heeft kunnen zien, dat de
Parochiekerk wegens renovatie in de steigers
staat.
Jan Wijnhoven heeft erop gewezen, dat het
(Angelus-) klokje in de punt van de (westelijke)
voorgevel een klein geheim heeft prijsgegeven.
Op de foto’s van het klokje, die door de
restaurateurs van gevel en dak zijn gemaakt,
zijn een paar dingen te lezen:
“Petit & Fritsen me fuderunt” (Petit en Fritsen
hebben mij gegoten) en “Marie” en “Henri”.
Dat betekent vrijwel zeker, dat Henri van Erp
en zijn vrouw Marie de l’Escaille aan het eind
van de 19e eeuw dit klokje aan de Baarlose Kerk
hebben geschonken.
Aan het eind van de 19e eeuw hebben Henri en
Marie hun Noordfranse kasteel in Quiévrechain
verkocht en na een aantal reizen hebben zij
zich in 1903 in Kasteel d’Erp gevestigd.
We proberen te achterhalen, wanneer het
klokje precies is geschonken.

- Pauline Margaretha de Steenhuijsen, die
in het dorp ook wel Miss Molly werd
genoemd.
Later trouwde zij met Graaf Jan van
Lynden, de eigenaar van de Keukenhof.
Zie foto:

Reacties zijn welkom op mailadres:
deborchtbaarlo@gmail.com
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Zoeken in al verschenen Sprokkelingen
In de loop der jaren zijn door de HWG de Borcht
een vijftigtal Sprokkelingen uitgebracht.
Sprokkelingen met een keur aan onderwerpen,
welke voor veel Baarlonaren of mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van
Baarlo interessant zijn.
Nu kunnen we ons voorstellen, dat het zoeken
in de verschillende exemplaren van de reeks
erg tijdrovend kan zijn. Daarom gaan we een
nieuwe service bieden: Iedereen die wil weten
wat er in de Sprokkelingen is opgenomen over
een bepaalde persoon, familie of toponiem
(naam van een straat of gebouw), kan daartoe
een verzoek, met vermelding van de gezochte
informatie, sturen aan het mailadres:
borchthome@gmail.com
Wij zullen dan binnen een paar dagen een mail
terugsturen met een bestand waarin alle
vermeldingen in alle Sprokkelingen voor die
naam staan aangegeven. Op wat langere
termijn willen we alle niet meer verkrijgbare
Sprokkelingen digitaal toegankelijk maken via
internet. Zodat ook deze informatie voor
iedereen toegankelijk blijft.
______________________________________
Baarloos Verleden
Het e-zine “Baarloos Verleden” is een
onregelmatig verschijnend informatieblad van
de Historische Werkgroep de Borcht Baarlo.
Het wordt per mail verzonden aan leden,
Borchtlieden en aan de abonnees op de
jaarlijkse uitgave de Sprokkelingen. Ook de
vrijwilligers van de HWG ontvangen een
exemplaar in hun mailbox.
Voor vragen of informatie over deze Baarloos
Verleden of over de Historische Werkgroep “de
Borcht” Baarlo:
Mail naar:
deborchtbaarlo@gmail.com
Ton van Daelen, secretaris.
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DE ONTWIKKELING VAN HET CIJNSSYSTEEM IN DE LATE
MIDDELEEUWEN

In de jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt de schrijver
de afschriften van drie cijnsrollen uit 1406, 1455 en 1506
van het Huis Baerle te Baerle onder ogen. De secundaire
bronnen zijn te vinden in een handschrift van Willem baron
d’Olne (J.E.W.H. baron d’Olne 1848-1891).
Elke toelichting bij de rollen ontbreekt. Waar bevinden
zich de originelen? Onderzoek heeft uitgewezen dat de
perkamenten rollen aan het einde van de negentiende eeuw
verdwijnen uit het ongeordende huisarchief van de adellijke
familie D’Erp, de bewoners van de Borcht van Baarlo,
voorheen het Huis Baerle
Het analyseren, systematiseren en het verklaren van de
be-tekenis van de rollen, de juridische en economische
inbedding van het cijnssysteem in een landsheerlijk kerspel
vormen een uitdaging. Die uitdaging heeft hem sindsdien
niet meer losgelaten. De aanhoudende stroom onderwijsinnovaties verhinderden aanvankelijk dat hij uitgebreide aandacht kon schenken aan de drie cijnsleggers.
De analyse van de leggers heeft hem gebracht in de
wereld van de cijnzen in de late middeleeuwen. Na jarenlang onderzoek geven de rollen hun geheimen prijs. De
zoektocht heeft geleid tot een boek over het cijnssysteem in het algemeen én de geschiedenis
van het systeem tot 1578 in landsheerlijke kerspels; Baerle in het bijzonder. De ontwikkeling
van de rechtshistorische inbedding van het systeem in kerspels wordt besproken en in een drietal
hoofdstukken is cijns in combinatie met halffschap, huer, pecht en pacht het thema.
In het boek wordt veel aandacht geschonken aan de gewone mensen, de kerspellieden, zij zijn
de gebruiksgerechtigden van de cijns. De woninglijsten van 1326, 1369, 1406, 1455, 1506 en
1533 van Baerle met huizen, hoofdbewoners, juridische posities van de bewoners vormen de
uitkomst van de zoektocht. De beschrijving van de ontwikkeling van de laat-, leengerichten en
het ordinarisgericht en de evolutie en betekenis van het landsheerlijke fiscale stelsel wordt uit
de doeken gedaan. De studie bevat nieuwe inzichten over aannemerij, de woningbouw en de
‘woningmarkt’.
De rechtsgeschiedenis van de cijnswereld heeft in de geschiedenisboeken en grote
standaardwerken een minimale plaats gekregen, niet de plaats die deze niet onbelangrijke
wereld verdient. Geërffden of kerspelluden bevolken de landsheerlijke kerspels, onderheerlijkheden, voogdijen, enz. Meer dan driekwart van de inwoners is uitsluitend gebruiker van den
thins en voor hen vormt de cijns de grondslag voor hun bestaan.
In de Lage Landen en daarbuiten zit een aanzienlijk deel van de bevolking vanaf het begin
van de veertiende eeuw in het relatief vrije systeem van de cijnzen. Het leen- en het cijnsstelsel
zoeken een plaats in de wordende staat, o.a. in het landsheerlijke kerspels. De geschiedenis van
de rechtspositie van cijnslieden en de cijnzen in de late middeleeuwen zijn twee sterk onderbelichte zaken zijn. De gebruikelijke beelden van de late middeleeuwen gaan flink op de schop,
er is sprake van vele kantelende, nieuwe en andere beelden.

Historische Werkgroep de Borcht
Adres: Penningmeester Tiendvrij 18, 5991 DN BAARLO
website: HTTP://deborcht.baarlo.com
e-mail: baarlo.cijns@gmail.com
facebook: facebook.com/hwgdeborcht
Twitter: twitter.com/deborcht

Voorinschrijvingsformulier:
In november 2020 verschijnt het boek van Drs. P.J.G. Schinck, De ontwikkeling van het cijnssysteem in
de late middeleeuwen. Het besitt, het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de inbedding van de kleine
feodaliteit in de buurtschap en het kerspel Baerle (Baarlo) 1279-1578 en cijnzen in het Overkwartier van
Gelder (Baarlo 2020). De uitgave wordt uitgegeven in samenwerking met de Historische Werkgroep de
Borcht. Het boek telt 608 pagina’s. Er is een beperkte oplage.
Het boek is te bestellen via overmaking van € 34,95 (exclusief verzendkosten) op rekeningnummer:
NL86 RABO 0103 9194 57 t.n.v. de Historische Werkgroep onder vermelding van uw adresgegevens.
Ook abonnees (dit boek is geen onderdeel van de sprokkelingen van de Historische Werkgroep) dienen
het boek te bestellen door overmaking van € 34.95 (exclusief verzendkosten) of € 41,70 (inclusief
verzend-kosten). De prijs zal in de losse verkoop € 40,00 (exclusief verzendkosten) bedragen. Wanneer
het boek verschijnt wordt dit in Baarlo gratis aan huis bezorgd.
Ja, ik ontvang het boek eenmalig tegen de gereduceerde prijs van €34,95 euro. Het boek zal gratis
in Baarlo worden thuisbezorgd. Buiten Baarlo betaalt u € 6,75 verzendkosten.
(Vul s.v.p. onderstaande gegevens in)

Voorletters

Naam

Straat en huisnr.
Postcode

Woonplaats

Versie 2020.08.01

e-mailadres

Dit formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de Engelbewaarder (Tiendvrij 18) of opsturen naar
HWG De Borcht p.a. Tiendvrij 18, 5991 DN Baarlo of een kopie van de formulier e-mailen naar:
baarlo.cijns@gmail.com dit alles voor 20 oktober 2020

