
Hoog bezoek

In 1924 ontving Baak hoog geestelijk bezoek uit Rome: 
Kardinaal Luigi Sincero (1870-1936) en monseigneur 
Dr. Bernard Eras (1876-1952).

Het verband is gauw gelegd. Zijne Eminentie Kardinaal 
Sincero, secretaris van het Heilig College in Rome en 
voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de 
codificatie van het Oostersche kerkelijk recht, was 
een goede bekende van monseigneur Dr. Bernard Eras.  
Beiden waren in Nederland vanwege het 27e 
Internationale Eucharistisch Congres in Amsterdam.  
Bernard Eras, meer dan 50 jaar priester, was de broer 
van Antoinette Helmich-Eras, gehuwd met Ernest 
Georg Helmich.

Mgr.Eras was 40 jaar lang een van de meest bekende 
en vooraanstaande persoonlijkhheden in de Eeuwige 
Stad Rome die zijn vrienden telde onder “kardinalen, 
prinsen en... kinderen, in de goede zin des woords”.

Hij was procurator van het Nederlands Episcopaat 
(de Nederlandse Bisschoppen) bij de Heilige Stoel 
alsmede Eerste rector van het Pauselijk Nederlands 
Priestercollege te Rome, dat hij heeft opgericht in 
opdracht van paus Pius XI en dat later werd gebruikt 
als het pied-a-terre voor de Nederlandse bisschoppen. 
En... hij was de spreekbuis voor de Nederlandse 
Regering bij het Vaticaan, met name in oorlogstijd. 
Na zijn overlijden in 1952 verhaalde de Maasbode dat 
“velen er thans voor zullen bidden, dat deze gastheer 
nu zelf te gast moge zijn aan het Hemelse Hof...”
Bij de ingang van de St. Martinuskerk en bij Huize Baak 
laten Sincero en Eras zich welwillend op de 
foto zetten. 

De eerbied voor het kerkelijk gezag uit deze foto 
behoeft geen betoog...
 
Op de foto hiernaast zien we monseigneur Bernard 
Eras, naast hem de oudst dienstdoende pastoor die 
Nederland kende, de 88 jarige Baakse Pastoor 
Albertus J. Teubner (1836-1925), vervolgens kardinaal 
Sincero en daarnaast (op de achtergrond) Professor 
Pater Bernardus Constant Molkenboer (ook wel pater 
Hilarius genoemd), Nederlands Dominicaan en letter-
kundige, bevriend met de Huissense tak van familie 
Helmich en schrijver van de Lof van Baak uit 1939.
 

Op de volgende foto uit 1924 zien we Sincero 
pontificaal zittend te midden van de belangstelling 
voor de ingang van Huize Baak. Vijf “heren van Baak”, 
August,Theodoor Johan, Antoon en Willem en hun zus 
Cato staan op de trap. De twee kinderen zijn Johanna 
Helmich en Werner Helmich . Binnen staan o.a. 
Pastoor Teubner, Pater Molkenboer en monseigneur 
Eras. 

Op bovenstaande foto’s zien we de enorme ouderwetse 
auto waarin de monseigneur zich zwijgend en tevreden 
vervoeren van Rome naar Baak en vice versa. 
 

“ La Voiture du Monseigneur”

Naast de auto staan van links naar rechts Johanna 
Helmich, Antoinette Helmich-Eras, Werner Helmich, 
Monseigneur Bernard Eras en een ander geestelijke 
waarvan de naam ons niet bekend is.  
 


