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Terugblik vrienden- en vrijwilligersdag 
Op 6 oktober 2018 bezochten ruim vijftig vrienden 

het Landgoed Nieuwkerk en haar (voormalige) 

kloostergebouwen. Het landgoed van 190 ha is 

gelegen tussen Tilburg en Turnhout, op de grens 

tussen Goirle en Poppel. Voorzitter Sammy van Tuyll 

is verheugd dat we hier mogen zijn, op uitnodiging 

van onze zeer gewaardeerde adviseur Eric Baron de 

Jamblinne de Meux. Onze gastheer gaat in op de 

geschiedenis van het landgoed, de kapel en de 

familie.  

Het landgoed is in 1860 gekocht. In de familie gaat 

het verhaal dat het landgoed bij een publieke 

verkoop is aangekocht door zijn voorvader Jean 

François de Meester, afkomstig uit Mechelen. Hij 

zou daarbij als boer zijn aangekleed. Het bezit gaat 

in 1910 naar de grootvader van Eric, Albert De 

Meester de Betzenbroeck. In 1912 is de huidige 

kapel gebouwd, na toestemming van de Bisschop 

van Den Bosch. Albert De Meester maakte de bouw 

van het klooster mogelijk en opende in 1914 het Hotel "De Golf", een uitspanning met doolhof en 

speeltuin. Dit hotel werd verwoest in oktober 1944, toen Goirle bevrijd werd. In hetzelfde jaar stierf 

Albert. Hij had een dochter die trouwde met André de Jamblinne de Meux.  

Aansluitend gaat de heer Jozef Wijdemans, archivaris van Heemkundekring De Vyer Heertganghen uit 

Goirle, nader in op de geschiedenis van het landgoed 

en het klooster met de kapel. Ook gaat hij in op de 

ligging in het grensgebied en de gevolgen die dit tijdens 

de beide Wereldoorlogen had.  

De oorspronkelijke naam van dit gebied was 

‘Steenvoirt’, een stapsteen in de Poppelsche Leij. Reeds 

in de 80-jarige oorlog was dit een grensgebied, met 

haar typische vorm. In het noordelijke deel waren de 

katholieke diensten verboden. Vanuit Goirle werd een 

schuurkerk gebouwd op Spaans gebied. De ‘Goolse 

Kluis’ mocht er niet uitzien als een kerk. Vanuit Tilburg 

werd zelfs een tweede schuurkerk gebouwd, waardoor het gebied de naam ‘Nieuwkerk’ kreeg. Na 1800 

kwamen de kerken terug in de steden en verdwenen de schuurkerken.  



 

 

Jozef Wijdemans vertelt kleurrijk 

over de beide wereldoorlogen en 

het landgoed. Bijzonder is 

grenspaal 211 welke in 1843 werd 

geplaatst. In totaal zijn op de 

grens van België en Nederland 365 

gietijzeren grenspalen geplaatst. 

In de eerste wereldoorlog waren 

er in Goirle meer soldaten dan 

bewoners aanwezig. De 

‘Dodendraad’ was ten zuiden van 

Nieuwkerk, voorbij Ravels, 

gespannen zodat er een enclave 

met Belgisch grondgebied 

ontstond. De Nederlandse 

grenswacht bewaakte de eigen grens van het ‘niemandsland’, wat invloed had op het smokkelen en 

vluchten. Op Nieuwkerk was een weeshuis voor Belgische kinderen. Een keer is de Baron aangehouden 

en gelukkig direct ontzet. Op de plaats van het voorval staat een gedenknaald. 

Ook de verschillende bewoners van het klooster worden aangehaald. Hierbij valt op dat in 1986 een 

strenge katholieke scholengemeenschap in het klooster werd gehuisvest. Dit in lijn met de leer van de 

Priesterbroederschap St. Pius X en Bisschop Gijzen. Nu zorgt uitbater Jochem de Jong met zijn team voor 

een gastvrij onthaal van bezoekers en hotelgasten.  

Uiteraard wordt de lezingen gevolgd 

door een rondwandeling op het 

landgoed o.l.v. Eric de Jamblinne en 

Wim de Jong van Brabants Landschap, 

die bevlogen vertelt over het 

natuurbeheer in dit gebied. De middag 

wordt afgesloten met een drankje op 

het sfeervolle kloosterterras. Ter 

ondersteuning van de dankwoorden van 

Sammy van Tuyll ontvangen de inleider 

en gids het Noord-Brabantse 

Landgoederenboek en onze gastheer 

een notenboom als blijvende 

herinnering. 

Het uitgebreide fotoverslag van deze Vrienden- en vrijwilligersdag vindt u terug op onze website: 

https://brabantselandgoederen.eu/landgoed-nieuwkerk-oktober-2018/ 

Boekentip: 
De verdwenen kerken van Noord-Brabant 

‘Het is je reinste moord,’ kopte dagblad De Stem bij het omverhalen van de spits van de Bredase Maria 

Magdalena in 1967. Na 1800 zijn er in Noord-Brabant ruim 340 kerken afgebroken. Van sommige rest 



 

 

alleen de toren, van andere kunnen we de locatie nog 

aanwijzen. Maar in veel gevallen is er geen spoor meer terug te 

vinden. Wies van Leeuwen, architectuurhistoricus, met als 

specialisatie de architectuurtheorie van de negentiende eeuw 

en de restauratieopvattingen in de monumentenzorg, beschreef 

de verdwenen kerken van Noord-Brabant en hun grote 

betekenis als cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed. Ze 

waren ankerpunten in het dagelijks leven en bronnen van 

herinnering. De verdwenen kerken van Noord-Brabant geeft 

een beeld van de na 1800 verdwenen kerken, middeleeuws, 

neoclassicistisch, neogotisch en modernistisch. Het is ook een 

waarschuwing voor het ondoordacht laten verdwijnen van  

                                                                        waardevol religieus erfgoed. Immers, slopen kan maar één keer! 

Dit fraai geïllustreerde boek (ISBN 9789462582101) is onder meer verkrijgbaar via https://wbooks.com. 

Uitgelicht: Vriend van…… 
Regelmatig komt in ons Vriendenbericht een vrijwilliger van een landgoed aan het woord. Deze keer een 

vrijwilliger, die zijn gespecialiseerde kennis inzet voor verschillende landgoederen in Brabant. 

Even voorstellen: mijn naam is Ben 

Buynsters en woon in het landelijke 

Haaren. Al zo’n 50 jaar houd ik me met 

kuipplanten bezig, met een grote 

voorliefde voor citrusplanten, waarvan 

ik er 150 verschillende in mijn collectie 

heb. Tijdens mijn zoektochten naar 

citrusverzamelingen in Brabant kwam 

ik in contact met Klaas Koopmans, 

tuinbaas van Mattemburgh, eigendom 

van Brabants Landschap. Aangezien 

citrus voor hem nieuw was, kwamen er 

best wat vragen op mij af. Sindsdien 

hebben we regelmatig overleg en snoei 

ik ieder jaar weer de citrusbomen, 

waarvan een aantal al zeker 160 jaar 

oud zijn. Ook ben ik dan bezig om Klaas 

de fijne kneepjes van de citrussnoei bij       Ben snoeit de citrusbomen op Mattemburgh 

te brengen. Een groot probleem vormde 

 het jaarlijkse transport van de heel aparte citruscollectie en andere kuipplanten naar elders omdat de 

oranjerie in gebruik was voor de horeca. Zo’n 10 jaar geleden heb ik dat probleem aangedragen bij 

Brabants Landschap. En u snapt dat ik nu trots ben dat er afgelopen jaar op Mattemburgh een 

fantastisch mooie overwinteringskas is gerealiseerd, waarbij ik ook een flink aandeel in heb gehad met 

mijn adviezen omtrent verwarming, ventilatie, glaskeuze, vloer, plafonds, muren etc. Al die adviezen zijn 



 

 

ook daadwerkelijk toegepast en de afgelopen maanden is gebleken dat tot heden alles fantastisch 

functioneert. Deze overwinteringskas is echt uniek in Nederland.  

Ook bij landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt 

was men op zoek naar een plek om de 

kuipplanten te overwinteren. Na verschillende 

jaren improviseren, overwinteren de 

citrusbomen nu in de kas bij de 

kuipplantenvereniging en de overige 

kuipplanten zoals oleanders en diverse 

agapanthus in de historische druivenkas. De 

geweldig mooie hibiscus overwintert in het 

kasteel zelf. Het zou mooi zijn als ook de 

citrusbomen in de winter op het landgoed zelf 

zouden kunnen blijven. Door het jaar heen 

geef ik advies en snoei ik de kuipplanten.  

Bij elk bezoek is het weer genieten van die 

planten op zulke mooie buitenplaatsen als 

Zwijnsbergen en Mattemburgh. De 

kuipplanten maken de plaatjes gewoon 

compleet. 

Dank Ben, voor je mooie verhaal en 

je vrijwillige inzet en kennisoverdracht 

voor onze Brabantse landgoederen! 

 

 

                                                                                       Het aanbinden van de Trachelospermum bij Zwijnsbergen 

 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen wenst u fijne kerstdagen 

toe en hoopt u in 2019 weer op één van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.  
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