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Ten tijde van de Reformatie wordt de van oorsprong katholieke St. Salvatorkapel, onderhorig aan de 
St. Remigiuskerk van Baerle, in het gehucht Nijhoven door de Hervormden opgeëist. Hierna werd het 
de Salvatorkapel. Tot 1927 zal deze kerk in handen blijven van de Gereformeerden die er hun diensten 
in verrichten. Daarna wordt de inmiddels vervallen kapel afgebroken. Op de plaats van het priesterkoor 
verscheen in 1930 de nieuwe Salvatorkapel. 
 
In het archief van Baarle Nassau kan men beschikken over de doop, trouw en begraafregisters van 
deze parochie alsook van dezelfde boeken die door de Gereformeerden werden bijgehouden. 
Opmerkelijk is echter dat de doop en begraafboeken van deze Gemeente in tegenstelling tot de 
huwelijken zeer miniem zijn. Blijkbaar waren de families die hier woonden en bij deze Gemeenschap 
waren aangesloten zeer beperkt in aantal. 
 
Verder snuffelen in het archief levert een handgeschreven manuscript op van een persoon die in 
Baerle de overledenen begraaft. Van deze zelfde boeken zijn twee exemplaren, een waarin de 
begraven staan vermeld van de St. Salvatorkapel en het andere waarin hij zeer uitgebreid het 
begraven van de mensen van Baerle in de kerk opschrijft. Namen, die in het boek van de Remigius 
kerk voorkomen staan ook vermeld bij het register van de pastoor met als bijvoegsel: in Ecclesia. De 
mensen die worden begraven rond de kerk worden niet vermeld. 
Bijzonder interessant zijn de aantekeningen die hij maakt als iemand van zijn familie of andere 
vermeldingswaardige mensen worden begraven. Ook waar en op welke plaats hij de graven maakt in 
de kerk. Wie was deze man? 
 
Willem Jacob Boumans geboren in Weelde is meestermetselaar van beroep, naast dit werk is hij de 
begraver in Baarle. Willem huwt in 1714 met Maria Anna Cornelia Geerts, geboren in Baerle. 
Het echtpaar gaat wonen op het Oosteneind en daar worden de volgende kinderen geboren: 
Maria Dimpna        26.06.1715  + 28.06.1715 
Cornelius           13.09.1716  + 03.03.1728 
Hubertus            01.11.1718 
Joanna              14.01.1721 
Paulina             23.12.1722  + 19.06.1753 
Martinus           21.09.1724  + 02.01.1795 
Jan Baptista        26.05.1728  + 07.08.1816 
Gerardus            16.12.1729  + 21.12.1729 
 
Kort na de geboorte van Gerardus overlijdt Maria Anna en wordt door haar man 18 februari 1730 
begraven in de Remigiuskerk. 
 
In november van datzelfde jaar wordt Willem Jacob opnieuw in de echt verbonden met Jenneke Antoni 
Jansen, geboren in Ravels. 
Naast zijn beroep als metselaar en begraver heeft Willem niet stilgezeten en uit dit huwelijk worden 
zeven kinderen op de wereld gezet: 
 
Tweeling            27.01.1731  + 27.01.1731 
Maria Anna          27.03.1732  + 19.03.1754 
Jacobus             16.05.1735 
Dimpna              03.06.1737 
Anton Matheus      20.08.1733 
Petrus Joannes     10.02.1739 
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Willem Jacob Boumans wordt begraven 21 februari 1748 en niet in de kerk, want daar is geen 
aantekening van te vinden. De tweede vrouw van Willem, Jenneke Jansen wordt begraven 16 januari 
1776, waarschijnlijk door Hubertus de zoon uit het eerste huwelijk. 
 
Joanna de dochter uit zijn eerste huwelijk hebben we niet kunnen traceren, waarschijnlijk is zij buiten 
Baerle in het huwelijk getreden. 
 
Jacobus, uit zijn tweede huwelijk vinden we een aantekening in R 141. F 49. (Gemeente Archief Baarle 
Hertog) dat hij 29 mei 1762 naar Turnhout vertrekt om daar in het huwelijk te treden met Anna 
Catharina Proost geboren in Turnhout. 
 
Dimpna of Dingena, zuster van Jacob, vertrekt 4 mei 1771 naar Eijndhout om daar in het huwelijk te 
treden met Cornelis Curvers (GA Baarle Hertog R. 141 F. 173v) 
 
Waar Anton Matheus en Peter Jan zijn gebleven, moeten we het antwoord schuldig blijven. 
 
Willem Jacob Boumans heeft een zuster Elisabeth Jacob en die maakt in Baarle kennis met Gerard 
Walter Liefmans het huwelijk wordt niet in Baerle voltrokken. 
Beide worden in Baerle begraven, maar niet in de kerk. 
 
Hubertus, de zoon van Wullem Jacob is de enige die in Baerle een huwelijk aangaat en de klokken 
voor de huwelijksmis luiden 17 augustus 1748 als hij met Joanna Jan van Hoek de kerk uitgaat. Uit dit 
huwelijk worden volgende kinderen geboren: 
 
Adriana              27.07.1749  +12.10.1808 
Maria Anna Dimpna   13.05.1751 
Joanna Elisabet      13.05.1753 
Jan Baptist          16.01.1755 
Willem               01.08.1757  + 18.08.1757 
Anna Martina         11.08.1758  + 02.11.1759 
Anna Maria           18.04.1761  + 11.01.1832 B.Hertog 
 
Als begraver heeft Hubertus gewerkt tot 1778 daarna wordt het werk overgenomen door Jan Baptist 
van Dijck deze is geboren in Ravels . Hubertus wodt begraven 15 juli 1808. 
 
De enige zoon van Hubertus, Jan Baptist is glazenmaker/winkelier in Baarle-Nassau, hij overlijdt 
ongehuwd 9 mei 1826. 
 
Het is niet te wijten aan bakker/begraver J.B.van Dijck dat er minder begraven wordt in de kerk maar 
het is wel duidelijk merkbaar dat er van dat moment minder gebruik wordt gemaakt van deze vorm van 
begraven in de kerk. Het begraven in de kerk werd bij wet verboden vanwege stankoverlast, andere 
ongemakken en het gevaar voor de volksgezondheid. Hier begint de periode van begraven op het 
kerkhof. 
 
De registers die door de beide Boumans werden bijgehouden zijn nu ook online beschikbaar. 


