
1. Op welke dag is de kerk van Baak open voor bezichtiging ? 

a. Dinsdagmiddag 

b. Woensdagmiddag 

c. Donderdagmiddag 

2. Het hoeveelste “gebedshuis” (kerk,kapel) is de St. Martinuskerk in Baak ? (De ruine is geen overblijfsel van de 

eerste kerk........) 

a      het vierde 

b      het vijfde  

c      het zesde 

3.  Zaal Concordia , de vorige kerk,is in  1772/1773 gebouwd voor.  

a. 6207 gulden en 3 stuivers;  

b. 15.352 gulden en 2 dubbeltjes.  

c. 4.300 gulden op de kop af.  

4. Waar komt volgens de overlevering en volksvertellingen de naam Baak vandaan ? 

a. Het is een verbastering van het Germaanse woord Baka, dat heuvelrug betekent 

b. Het is genoemd naar de eerste inwoner van het houten huis op de plaats van het huidige Huize Baak , 

genaamd Bertoldus de Baco 

c. Het komt van het Germaanse woord Baki, dat “ beek” betekent (“Baakse beek” is eigenljk dubbelop) 

d.      In Baak zou ooit een kalf in de kerktoren terechtgekomen zijn dat uit het raam kwam te hangen en  

         'boaaak, boaaak' begon te loeien.  
e       Alle hiervoor gegeven antwoorden zijn goed 

         5.   Welke patroonheiligen prijken groots op de glas-in- loodramen in  de St. Martinuskerk ?  

a. Ludgerus, Martinus, Nicolaas 

b. Martinus, Nicolaas 

c. Ludgerus,Martinus 

d. Ludgerus Nicolaas 

6 Op 13 april 1889 werd de bouw van de kerk aanbesteed en op 13 juli 1891 is de kerk ingewijd. Het werk werd 

aan Wighers en Etmans uit Lobith als laagste in schrijver gegund. De aanneemsom  bedroeg: 

a. 135.000  gulden 

b.  74.900    gulden 

c.  111.000  gulden        

7      Sinds 25 januari 1943 beschikt de kerk niet meer over de 5 prachtige bronzen klokken.Waarom niet en waar zijn  

deze gebleven ? 

a. De pastoor van Baak heeft de klokken uit  vrees dat de duitsers deze in beslag zouden nemen uit de toren 

laten verwijderen. Waar hij deze gelaten  heeft is nog steeds onduidelijk; een geheim dat hij in zijn  graf heeft 

meegenomen 

b. De klokken zijn op last van de Nederlandse regering omgesmolten tot munitie voor het Nederlandse leger 

c. De klokken zijn door de duitsers in beslag genomen en omgesmolten tot kanonnen voor het  Duitser leger                                                                           

d. De klokken zijn door de duitsers in beslaggenomen en en op transport gezet naar Duitsland en daar voor veel 

geld verkocht. 

        8       Pastoor  Mertens  (1940-1952) was: 

a.    Langer dan de hoogte van zijn  grootste bronzen klok  

b.    Kleiner dan de hoogte van zijn grootste bronzen klok 

c.    Even groot als (de hoogte van) zijn grootste bronzen klok 

9 Sint Nicolaas was eeuwenlang de Patroonheilige van  Baak. Vanwaar ineens in 1890 de naam St. Martinuskerk  

? 

a. Pastoor Verweij wist destijds wel dat St. Nicolaas de Patroonheilige van Baak was, maar hij wilde schoon 

schip maken met het verleden. Een nieuwe kerk, een nieuwe heilige. Hij was een grote fan van St. 

Martinus. 

b. Baron Ernestus Franciscus Canisius van  der Heijden die bij testament in 1868 een legaaat van 50.000 

gulden had nagelaten voor de bouw van een kerk had daarbij bepaald dat het St, Martinus moest worden 

c. De Aartsbisschop  die goedkeuring voor de kerk moest geven heeft dat destijd bepaald 

d. Pater Jan Koekkoek, geschiedsschriiver en auteur van het boek “De heerlijkheid Baak, geschiedenis van een 

Achterhoeks  

Dorp”  heeft  het juiste antwoord op deze vraaag niet kunnen  achterhalen. 

        10.  Hoeveel scholen heeft Baak gekend ? 

                     a.  4 

                     b. 6 

c. 7  

d. 8 

        11.  Hoe hoog is de kerktoren ? 

                 a.    40 meter 

                 b.    50 meter 



                 c.    60 meter 

                 d.   70 meter  

        12.  De zogenaamde bankenpacht werd in Baak voor het eerst ingevoerd  

                 a.   in 1774 door Johan Everhard Canisius van der Heijden, toen deze geld te kort kwam voor de bouw  van de 

vorige kerk  

                        (Concordia) 

                 b.   op 26 juli 1891 door pastoor Antonius Bernardus van de Bosch (1888-1894), ten behoeve van onderhoud van  

kerk en pastoor        

                 c.    in 1890 door Gerhardus Antonius HelmIch ten behoeve van onderhoud van  kerk en pastoor       

13. Welke bewering is juist: 

                 Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe kerk op 7 juni 1891 

        a.      werd een drie uur durende gezongen hoogmis gehouden  

                  b     werd een veertigurengebed gehouden 

                  c.     vond de eerste kruiswegceremonbie plaats 

d      luidden de klokken 3 uur achtereen  

14 Waartoe dient het kleine dakkapelletje, ook wel koekkoek genaamd, in de torensptis van de kerk ? 

a. het luikje heeft geen enkel praktisch nut, is door de architect uitsluitend als een verrijkend versiersel gezien” 

b. het luikje heeft behalve dat het een versiersel  is wel degelijk nut, zoals voor het uithangen van de vlag en 

voor dakonderhoud  

c. het luikje is de eerste bungyjumpmogelijkheid van Nederland     

         15.   Waar kunt u  de volgende tekst lezen: ”Christen ik ben de weg, de waarheid en het leven , aan ’t Kruis slechts u 

tot Baak Tot  

                 rigtsnoer u  gegeven” 

a. op het kerkhof 

b. bij de oudste Baakse kapel (de torenruïne) 

c. het Mariakappelletje tussen Baak en Wichmond 

d. op een van de glas inloodramen in de kerk                 

16 Op het vaandel van de schutterij tijdens de jaarlijkse Baakse kermis staan de woorden  “Eendracht maakt 

macht”. Een ander  

woord voor “eendracht” duidt op de naam van welk Baaks  gebouw ? 

a. Concordia   

b. Oranjerie 

c. Tamming 

d. Baander                   

17  Wanneer is de apenbooom in de tuin van het cafe Wapen van Baak (Bierkaai) geplant 

a. Op 5 mei 1945 (ruim 70 jaar geleden) 

b. Op 12 januari 1974 (ruim 40 jaar geleden) 

c. Op 22 februari 1986 (ruim 30 jaar geleden) 

18  Hoeveel bierflesjes staan er in de bierkast in het cafe ? 

a. Op de kop af 500 

b. 379 en een half flesje 

c. 436 

19  Hoeveel oude radio’s staan er in  het hele cafe (inclusief de deale)? 

a.     minder dan 41 

b.     meer dan 59 

c.      48 

20  Hoe heette het laatste openluchtspel  Baak? 

a. De indiëgangers 

b. Het beloofde land 

c. Geerte van de Voskule 

d. Opoe’s wil is wet  

e. De donkere joaren van Boak 

21 Hoe heet de hond van patrick en Annelies, uitbaters van  de Bierkaai ? 

a. Brutus, 

b. Driekus, 

c. Bako 

d. Elvis 

          22  In Baak staat een zogenaamde luistersteen.    Wat is dat ? 

a. Een herdenkingsmonument 

b. Een toeristisch informatiepunt 

c. Een archeologisch monument 

d. Een herdenkingsmonument, tevens een toeristisch informatiepunt 



23 Het vogel- en schijfschieten is een oude traditie van de Baakse Kermis. Vóór de oorlog kende men het 

zogenaamde fladderschieten.  Wat was dat  in de tijd ? 

a. Het schieten op bewegende namaakvogels (oude voorloper van kleiduivenschieten) 

b. Schieten op bewegende balonnetjes 

c. Schieten op pijpekopjes op ijzeren spijltjes 

24 Hoeveel inwoners heeft Baak (telmoment 1 september 2015) 

a. 1678 

b.     1432 

c.      1102 

 

 


