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De Belgische bankier Victor van den Schrieck laat in 1863 een kasteeltje bouwen in Duizel. Hij 

raakt echter al snel zijn vermogen kwijt. In 1873 laat Paul-Emile de Cartier zijn oog op dit 

koopje vallen... 

Vanaf de pas (1854) aangelegde Provinciale weg is het goed te zien, want het ligt er maar 
een meter of veertig vanaf. Zodoende heeft het geen moeite de aandacht te trekken van 
voorbijgangers. De ingang wordt gevormd door twee vierkante gemetselde pijlers, beiden 
versierd met een stenen 
leeuw. Een zandpad leidt, 
met een bocht om wat 
struiken heen, naar de 
voordeur van het statige 
gebouw met zijn grijs 
gepleisterde lijstgevels, 
Franse luiken en donkere 
leistenen dak. 

Als de Belgische jonkheer 
Paul-Emile de Cartier er in 
1873 zijn oog op laat vallen, is 
het kasteel nog maar tien jaar 
oud. Omdat de vorige 
eigenaar, de Belgische 
bankier Victor van de 
Schrieck, failliet is en de hele 
inboedel is verkocht, is het 
een koopje. 

Onder de gehele oppervlakte 
van het kasteel is een kelder 
en in de tuin staat nog een 
ijskelder. In de omgeving zijn 
veel bossen, waarvan er veel 
bij het kasteel horen. Paul-Emile ziet het dan ook als de perfecte uitvalsbasis voor zijn 
geliefde hobby, de jacht. Hij geeft notaris De Wit uit Veldhoven opdracht het kasteel en 
bijbehorende landerijen te kopen. 

Zijn vrouw, de Engelse Louisa Brown O’Meara, is er meteen verliefd op. Het kasteel heeft 
een moderne uitstraling en de kamers zijn groot en licht. Terwijl het personeel in de ruimtes 
boven het koetshuis in de Groenstraat trekt, richten Paul-Emile en zijn vrouw hun nieuwe 
verblijf in. In de hal, die over de hele lengte van het kasteel loopt, liggen zwart witte tegels. 
In het midden, vanaf de voordeur aan de linkerkant, is het trappengat. Na een paar treden 
een groot plateau vanwaar je door een raam de tuin in kijkt. Vanaf daar gaat de trap verder 



en komt boven in het midden van het kasteel uit. De houten leuningen zijn voorzien van 
siermotieven. Op de trap komt een rode loper met patroon en brede, koperen roeden. Aan 
de rechterkant van de gang is over de hele lengte een kamer ‘en suite’, met in het midden 
glas in lood schuifdeuren. Aan de andere kant is een aparte huiskamer met daarachter een 
grote keuken. Daar liggen rode plavuizen, de inrichting is van eikenhout en er staat een 
moderne kookkachel. In de provisieruimte is een deur naar de kelder, die in vier ruimtes is 
verdeeld. Boven zijn vier grote slaapkamers, het raam boven de voordeur is dat van de 
badkamer. Elke kamer is voorzien van een rijk gedecoreerde marmeren schoorsteenmantel, 
aan de muren kostbaar behang. Voor de ramen komen statiegordijnen met sierkwasten, op 
de vloeren dik, grijs-beige vloerbedekking. In de als park aangelegde tuin staan naaldbomen, 
kastanjebomen, cipressen en rododendrons. Er ligt een grote vijver en er staan wat 
theehuisjes. Het wordt nog verder aangeplant en zo ontstaat al gauw een fijne plek om te 
verblijven voor Paul-Emile, Louisa en hun dan tweejarige zoon Emile-Ernest (30 november 
1871) en de paar maanden oude Emilie (eerste namen Lily Eva, 7 december 1872). De eerste 
vier jaar staat het kasteel er dan ook maar zelden verlaten bij. Het jonge gezin geniet er van 
de ruimte, geeft er feesten en familie en andere prominente gasten verblijven er graag 
tijdens het jachtseizoen. 

Toch merkt Paul-Emile dat hij zich niet thuis voelt in Duizel. Hoewel hij veel doet voor het 
dorp, zoals de kerk ondersteunen met schenkingen en meedoen aan dorpsfestiviteiten, 
verstaat hij het dialect nauwelijks en spreekt hij het al helemaal niet. Hij is erg blij dat hij af 
en toe met een paar oudere boeren in zijn moedertaal kan praten; zij kregen als kind nog 
Franse les van de beroemde meester Panken. Maar na zo’n vier jaar voornamelijk in Duizel 
te hebben doorgebracht, is hij er daarna nauwelijks nog te vinden. 

Op 22 januari 1886 wordt Arnold geboren. Hij is de Benjamin van de familie, vijftien jaar 
jonger dan zijn broer Emile-Ernest. Arnold zal zijn vader nooit leren kennen. Jonkheer Paul-
Emile sterft in 1887 op vijftigjarige leeftijd, vier dagen nadat hij bericht kreeg dat hij bij 
Koninklijk Besluit “De Marchienne” aan zijn achternaam mag toevoegen. Hij laat een 
weduwe met twee tieners en een baby achter. 

Na het overlijden van zijn vader is de dan nog net vijftienjarige Emile-Ernest eigenaar van het 
kasteel. Zelf verblijft hij er amper. Hij gaat studeren aan de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte. 

Zijn moeder Louisa daarentegen voelt zich zo thuis in Duizel dat ze er vaak een groot deel 
van het jaar verblijft. Ze doet veel voor het dorp en de omgeving en toont veel belangstelling 
voor de inwoners. Tijdens haar wandelingen probeert ze een praatje met ze te maken of ze 
kijkt een tijdlang naar hun werkzaamheden. Ze biedt graag hulp aan wie het nodig heeft en 
mengt zich volop in het verenigingsleven. Zo accepteert ze de functie van beschermvrouwe 
van de fanfare van Hoogeloon en wanneer op 30 april 1909 koningin Juliana wordt geboren, 
is ze voorzitter van het Huldeblijk-Comité. Vrijwilligers van de verenigingen nodigt ze soms 
uit voor een lunch of feest. Duizel en omgeving draagt haar op handen. 

Van haar komst naar Duizel is iedereen op de hoogte. Dit geldt ook voor de komst van haar 
zonen Emile-Ernest en Arnold. Emile-Ernest woont voor zijn werk als diplomaat inmiddels op 
verschillende plekken in de wereld, als Wenen, Brazilië, Tokio, Parijs en Peking. In 1917 
vestigt hij zich in Amerika. Er is dus maar weinig tijd om naar Duizel af te reizen. Maar als de 



tram van Turnhout voor de poort van het kasteel stilhoudt om hem en zijn familie, het 
personeel en de bagage eruit te laten loopt het hele dorp uit en zijn ook de 
Handboogschutterij en de Harmonie van Hoogeloon, waarvan hij beschermheer is, aanwezig 
om de kasteelheer uitbundig te verwelkomen. 

Als Emile-Ernest in juli 1919 trouwt met Mary Dow, die al zeer bekend is in de hogere 
kringen, stijgt ook zijn populariteit in Amerika enorm. De baron en baronesse worden overal 
gevolgd en in krantenrubrieken met namen als ‘Society’ wordt regelmatig over hen 

geschreven. 
Dit wil niet zeggen dat hij 
niet goed op de hoogte is 
van het wel en wee in ons 
dorp. Ook van een 
afstand betekent hij veel. 
Hij is bijvoorbeeld degene 
die ervoor zorgt dat, 
wanneer ze de nieuwe 
kerk aan het bouwen zijn, 
er een mooie leien 
dakbedekking op komt in 
plaats van dakpannen. 
Ook breidt hij zijn 
eigendommen steeds 
meer uit. Zo heeft hij op 
een gegeven moment een 
groot deel van de 
omgeving onder zijn 
beheer. 

Ook broer Arnold is een 
graag geziene gast in 
Duizel. Hij blijft vaak het 
hele jachtseizoen. 
Emile-Ernest sluit aan 
wanneer hij kan maar dat 
is zelden. Voor 
Duizelnaren is het 
jachtseizoen een mooie 
tijd. Ze kunnen wat 
bijverdienen als drijver of 
drager en zien hoe 
vakkundig èn fanatiek 
Arnold deze sport 

beoefent. In het jagen op waterwild is hij zeer bedreven. Er wordt zelfs aandacht aan 
besteed in de krant. Het wild wordt opgeslagen in de diepe ijskelder, waar in de winter ijs uit 
de vijver bij wordt gelegd. Arnold trouwt in 1908 met Marguerite Moll, een knappe 
verschijning die menig mannenhart in Duizel op hol doet slaan.  



Zo verstrijken er fijne jaren op het kasteel in Duizel en in het dorp, tot in 1935 de moeder 
van Emile-Ernest, Louisa, overlijdt. Emile-Ernest, zesenzestig jaar oud, woont dan allang in 
Londen. In 1936 sterft zijn vrouw. Kort daarna besluit hij alles te koop te zetten. De 
bezittingen worden apart verkocht. Wat nu bekend staat als de Cartierheide schonk hij in 
1932 al aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. In 1937 koopt A. Wolters 
het kasteel met park en tuin. Hiermee komt een einde aan een mooi tijdperk uit de 
geschiedenis van ons dorp. 

 

 


