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voorwoord
Dit boekje bevat de artikelen die in 1997 en begin 1998 verschenen in het Valkenswaards 
Weekblad Hier en daar is er in de teksten iets bijgesteld, maar het karakter van een reeks 
weekbladartikelen is gehandhaafd. Ook de oorspronkelijke volgorde is grotendeels in takt 
gebleven, behalve het artikel over de gebruikte documentatie, dat nu het laatste hoofdstuk is 
geworden.
Losse artikelen gaan gauw verloren o f raken beschadigd. Om dat er een duidelijke behoefte 
bleek om de artikelen compleet bijeen te hebben en houden, is deze bundeling tot stand 
gebracht.
Dit boek is niet het werk van een historicus (die archieven onderzoekt om het verleden beter te 
leren kennen), maar dat van een onderzoekspublicist die zich speciaal toelegt op historische 
them a’s en onderwerpen. Binnen mijn studies Nederlands en Pedagogiek en vanuit functies die 
ik in het verlengde van deze studies uitoefende, publiceerde ik veel artikelen over historische 
onderwerpen: publiciteit vanuit het referentiekader van historische literatuur en historische 
pedagogiek. Na verloop van enige decennia werd mijn ambitie ook steeds meer gericht op de 
historie als zodanig. Aanvankelijk beperkte die nieuwe oriëntatie zich tot het sparen, vergaren, 
ordenen van veel en steeds meer documentatie. Geleidelijkaan ontstond de motivatie om over 
een aantal onderwerpen te gaan publiceren.
De artikelenreeks in het Valkenswaards weekblad en dit boekje zijn daar min of meer de eerste 
resultaten van.
Ik kwalificeer mijn eigen w erk als ’onderzoekjournalistiek’. Het gaat om publiciteit die berust op 
documentatie. In die publiciteit worden de anekdotische intermezzo’s, een wat badinerende en 
onderhoudende stijl, een sterke gerichtheid op de aandacht van en het contact met de lezer, en 
het opperen van veronderstellingen (= uitlokken van reacties) niet vermeden, integendeel. 
Daardoor zijn deze artikelen o f hoofdstukken anders van karakter dan de meeste artikelen in 
historische en heemkundige tijdschriften.

A.C. Maas,
Bruggerhuizen -  voorjaar 1998
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1. DE VREDE VAN MUNSTER 1648

Valkenswaard heeft vandaag de dag voldoende kerken. Slechts enkele uren per jaa r dreigt er 
een tekort aan plaatsruimte, namelijk bij de Kerstvieringen. Het is opvallend hoe sportief de 
priesters hiermee de laatste jaren omgaan: op allerlei plaatsen wordt de bezoekers een 
dubbelzinnig "tot volgend jaar" toegewenst. Feiten zijn feiten, zullen ze denken, en het klagen 
over feiten levert meestal ook niet veel op.
De totale situatie in verband met het kerkbezoek vertoont momenteel natuurlijk een weinig 
optim istisch beeld. Ooit was het anders. In een bepaalde periode in de zeventiende eeuw kon 
de katholieke bevolking vaak nergens naar een kerk binnen de gemeente. En die bevolking had 
er veel voor over om naar elders te trekken. Deze situatie wordt ten aanzien van Valkenswaard 
in deze artikelen beschreven in de volgorde van de gebeurtenissen. Aan de orde komen de 
grenskerken van de Bolderdijk Hugten, de Beverbeekse Heide, Am prijt en Achelse Kluis.
Het gaat om kerken die buiten het bereik van de Republiek der Verenigde Nederlanden lagen, 
dus over de grens, vandaar: grenskerken. Dit thema wordt op twee manieren in een breder 
kader geplaatst: enerzijds enkele schetsen van de toenmalige politieke en maatschappelijke 
situatie en anderzijds actuele anekdotische verhalen. In deze eerste aflevering een gebeurtenis 
met zeer verstrekkende gevolgen: de Vrede van Munster, 350 jaar geleden.

Op 15 mei 1648 eindigde de zogenaamde Tachtigjarige Oorlog toen in Munster de vrede 
ondertekend werd. Aan die vrede gingen tientallen jaren van uiterst gecompliceerde diplomatie 
vooraf. (Dit voor wie denkt dat onderhandelingen over internationale geschillen alleen 
tegenwoordig "hopeloos" taai en ingewikkeld zijn.) De Vrede van Munster was het officiële begin 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, dus van de Nederlandse staat. De soevereiniteit 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd (na veel pijn en moeite) door Philips IV van 
Spanje erkend. Deze Noord-Nederlandse staat kreeg ook de zeggenschap over gebieden in het 
huidige Noord-Brabant.
W ie van deze vrede goed op de hoogte wil raken, kan het beste een dag naar Munster gaan. In 
de historisch nauwgezet gerestaureerde raadszaal worden daar dag in dag uit de 
gebeurtenissen in verband met deze Vrede van 1648 gepresenteerd. Aan de wanden hangen 
de portretten van de hoofdrolspelers.
In het zuiden van ons land kregen de Staten Generaal officieel de macht (die ze na de 
verovering van Den Bosch in 1629 en van Breda in 1637 feitelijk al hadden) en dat betekende 
onder andere intensievere onderdrukking van het katholicisme. Niet meer op basis van een 
oorlogssituatie, maar nu keurig op basis van erkende politieke besluiten en juridische 
beschikkingen. Priesters werden op 16 juni buiten de grenzen gebannen. Kerken en kloosters 
werden geconfisceerd en ontruimd. Dat gebeurde in Waalre, Valkenswaard, en Borkel en Schaft 
reeds in de maand juni van 1648. In de eerste weken van deze maatregelen en verwarring leek 
het erop dat er een ruimte binnen dorp of stad gezocht kon worden om de godsdienstige 
plechtigheden doorgang te laten vinden.
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Voor Valkenswaard werd een schuur in de toenmalige Kromstraat genoemd. Maar spoedig 
bleek dat toen die mogelijkheid niet haalbaar was. Wie een kerkgebouw wilde bouwen of wie 
naar een katholieke dienst wilde gaan moest de grens over, in onze streken de grens tussen 
Staats-Brabant en het bisdom Luik, dat wil zeggen ongeveer de huidige Belgisch-Nederlandse 
grens.
Toch ziet men dat de mogelijkheid om binnen het dorp in een noodgebouw de plechtigheden te 
houden terugkeert, voornamelijk al vanaf 1672. Dat hangt onder meer samen met invallen van 
Franse legers en met de omstandigheid dat er voor het gebruiken van een noodgebouw 
belasting betaald moest worden. Het vergaren van geld middels de recognitie-gelden 
(= erkenningsbelasting) bleek dan van groter gewicht dan het doen verdwijnen van het katho
licisme. Daarom is de periode dat bewoners van vele plaatsen in Zuid-Nederland, waaronder 
ook Valkenswaard, naar elders moesten reizen voor de uitoefening van hun godsdienstige 
plichten betrekkelijk kort. Het gaat grofweg om een periode van 24 jaren (1648 -1672).
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\ =  Nleerveldhoven
2 =  Blaarthem
3 = Zonderwijk en Veldhoven
4 = Nederw euen
5 =  Eckart
6 =  Eindhoven
7 =  Nuenen, G erwen en O pw enen RA NB 1996

Hoge heerlijkheden in de Meierij tussen 1572 en 1648
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2. "GEMEENTELIJKE INDELINGEN"

Een maand na de Vrede van Munster (15 mei 1648) werden ook in Waalre, Valkenswaard, 
Dommelen en Borkel en Schaft kerken en kapellen geconfisceerd door de nieuwe 
m achthebbers (de Republiek van de Verenigde Nederlanden). Het was soms zeer korte tijd 
mogelijk om binnen de dorpen een oplossing te vinden - zo gingen de Dommelnaren naar de 
kerk in het klooster Agnetendal - maar spoedig was er daar geen uitweg meer. Men moest naar 
kerken die buiten het gebied van de Verenigde Nederlanden lagen of men moest over de grens 
een noodkerk bouwen. De grenskerken die voor mensen uit Valkenswaard en omgeving van 
betekenis zijn geweest (Bolderdijk, Hugten, Beverbeek, Achel en Amprijt) komen in deze reeks 
in beeld. In deze aflevering eerst nog een andere kwestie: wat is Valkenswaard ?

In de jaren voor en na 1648 vormden W edert (Valkenswaard) en W aalre met Schaft en 
Dommelen (sinds 1561) een heerlijkheid die toebehoorde aan de familie Van der Clusen. Bots 
en Melotte publiceren in Van W edert tot Valkenswaard een lijst (p. 110) van de heren en 
vrouwen van W aalre en Valkenswaard uit de periode 1276 tot 1824. Het bestaan van de dorpen 
Waalre en Valkenswaard wordt soms teruggevoerd op de zevende/achtste eeuw -de tijd van 
Sint W illibrordus- maar het staat wel vast dat dit een discutabele opvatting is. Bots en Melotte 
stellen zich hier heel wat kritischer op dan de geschiedschrijvers van Waalre: G. Bannenberg 
(Sint W illibrordus in Waalre en Valkenswaard) en S Zoetmulder (Waalre en Aalst in het 
Verleden). Beide dorpen zijn waarschijnlijk rond 1100 ontstaan als plaatsen met een 
permanente bewoningsgeschiedenis en hebben zeker 600 jaar deel uitgemaakt van dezelfde 
heerlijkheid. Het gehucht Borkel hoorde niet bij deze heerlijkheid en was gekoppeld aan 
Bergeik. In het spoor van de Franse revolutie (1789) en door de veroveringen en de politiek van 
Napoleon kwam er een einde aan de heerlijkheden en werden er vanaf 1810 gem eenten  
ingericht. Waalre, Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft waren lange tijd aparte 
gemeenten. In de tw intigste eeuw kwam er een proces op gang om gemeenten te fuseren. Het 
ontstaan van Eindhoven is een bekend voorbeeld.
In 1934 werden de gemeenten Valkenswaard, Borkel & Schaft en Dommelen samengevoegd tot 
de huidige gemeente Valkenswaard. In deze reeks gaat het om dat Valkenswaard. Gedurende 
de laatste 10 jaren zijn er wederom de nodige fusieverwikkelingen geweest, voorlopig afgerond 
met besluiten van de Tweede en Eerste Kamer in 1996, maar het gaat te ver om daaraan hier 
aandacht te besteden. Wie door de jaren heen de publiciteit bijhoudt over het indelen en 
herindelen en fuseren van gemeenten, moet de indruk krijgen dat het om een buitengewoon 
ingewikkelde materie gaat. Dat klopt. Toch is het zo dat de huidige verwikkelingen niet 
ingewikkelder zijn dan de situatie in de periode die hier aan de orde is (in en vanaf 1648).
De Meierij van 's- Hertogenbosch behoorde tot het gebied van het hertogdom Brabant en ging 
bij de val van Den Bosch (1629) en officieel bij de Vrede van Munster (1648) over naar de 
Staten-Generaal. Het generaliteitsland Staats-Brabant was ontstaan.
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De heerlijkheden (= goederen van heren) waren in de Meierij over het algemeen klein van 
omvang en ze vielen vaak samen met dorpen. De hertog van Brabant, die regelmatig veel geld 
nodig had, gaf deze dorpen/heerlijkheden in leen uit of hij verpandde ze of hij verkocht ze 
erfelijk.
Vaak waren aan dergelijke transacties ook nog allerlei juridische clausules verbonden over 
bestuurlijke zaken, rechtspraak en belastingen. Daar komt nog bij dat er ook nog heerlijkheden 
waren die zich beriepen op een leenverhouding met geestelijke instellingen, een verhouding die 
steevast dateerde uit de Middeleeuwen, bij voorkeur uit de tijd van Karei de Grote. Zo was 
Sterksel eigendom van de abdij van Averbode. En verder was het nog zo dat een aantal 
heerlijkheden een andere leenheer hadden dan de Hertog van Brabant. Zo was Geldrop -zoals 
de naam al zegt - een leen van de Hertog van Gelre.
De Staten-Generaal troffen (ook) in Brabant een ingewikkelde politieke situatie aan toen ze het 
gebied van de Hertog overnamen tussen 1629 en 1648. Ze hebben voortdurend geprobeerd om 
meer eenheid in deze constellatie te scheppen en dat lukte met kleine stapjes. In de achttiende 
eeuw bleven er veel traditionele situaties in takt en de moderne Nederlandse staat werd 
eigenlijk pas mogelijk als gevolg van de Franse revolutie, de komst van Franse legers naar de 
Lage Landen (1795) en uiteindelijk de revolutionaire hervormingen van Napoleon.
Meer dan een eeuw (1810 - 1934) was Valkenswaard een gemeente die samenviel met het 
dorp en zijn directe omgeving. In 1934 ontstond de gemeente Valkenswaard waartoe ook 
Dommelen en Borkel & Schaft behoorden. En het gebied van deze gemeente is in deze reeks 
over de grenskerken vanuit Valkenswaard aan de orde.
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3. NAAR DE BOLDERDIJK

Een maand na het sluiten van de Vrede van Munster (in juni 1648) waren alle kerken in 
Valkenswaard e.o. geconfisceerd door de nieuwe overheid en korte tijd daarna waren ook alle 
andere mogelijkheden om een kerkdienst op het grondgebied van de Verenigde Nederlanden te 
houden afgesloten.
Toen het "kerken" niet meer mogelijk was binnen Valkenswaard, in andere dorpen en in de 
verre omtrek, rees de vraag: wat nu? Een van de eerste initiatieven om de maatregelen van de 
overheid te ontduiken, kwam van de M inderbroeders uit Weert, die met Pinksteren 1649 de 
katholieken uit een groot gebied bijeen riepen voor de viering van de plechtigheid. In de open 
lucht, aanvankelijk onder een soort afdak en enige maanden later in een eenvoudige schuur.

De plaats van deze schuurkerk/grenskerk kunt u als volgt vinden: op de weg van Maarheeze 
naar Someren neemt u de afslag naar Nederweert (de voormalige Kerkendijk, nu 
Nederweertse weg) totdat u komt bij een opvallend kruispunt met twee hoeken van negentig 
graden. De Kerkendijk ging daar over in de Bolderdijk. Op deze hoogte heeft de schuurkerk 
gestaan, namelijk op de plek waar het Kievitsven gelegen heeft (nog zichtbaar in het landschap 
en momenteel een forellenkwekerij).
De mensen uit de directe omgeving (zeg maar tot 1 uur gaans) gingen in groten getale naar 
deze samenkomst, waarschijnlijk ook een vrij groot aantal mensen uit Heeze-Leende (zie 
volgend hoofdstukje) en een klein aantal uit Valkenswaard.
Hoewel gezonde mensen in die dagen niet tegen een wandeling van drie uren heen en drie uren 
terug opzagen, ligt het voor de hand aan te nemen dat voornamelijk gereisd werd met een rij
tuig. Het staat wel vast dat de meer welgestelde ingezetenen zich met rijtuigen naar de 
grenskerk begaven. Vanuit Valkenswaard zal de rit als volgt afgelegd zijn: Valkenswaard- 
Bruggerhuizen/Leenderbrug-Soerendonk-Maarheeze-Kievitsven. En omgekeerd.
Vlakbij het Kievitsven woont nu Bert van Tuiden (84), een boer "in ruste" die zich intensief 
verdiept heeft in historische zaken. Bert weet veel van de grenskerken in de regio af, en dat is 
dus alleen al de moeite waard, maar in de loop van het gesprek komt er een grote verrassing op 
tafel: de stam boom  van de Van Tuldens. Niet zomaar een stamboom maar een van ongeveer 
1000 jaar. De Van Tuldens stammen eigenlijk - zegt Bert bescheiden - regelrecht uit het 
leenmannen-bestuur van Karei de Grote en ze bezaten een gebied in de buurt van 
Hilvarenbeek. Tal van adellijke families zijn verbonden met de Van Tuldens evenals de 
beroemde Bossche kunstschilder Van Tuiden (1606-1669), van wie ik me een indrukwekkend 
schilderij herinner in een van de musea in Den Bosch. (Er hangen er van hem overigens in Den 
Bosch veel meer.)
Over die schilder toont Bert een prachtig boek, in het Frans en in het Nederlands, en rijk 
geïllustreerd. Toen ik voor een gesprek bij Bert arriveerde was hij ju is t bezig met het leggen van 
pannen op een schuur. Hij vertelde dat hij meende nu een jaar langer te mogen leven , omdat 
hij zich nu niet meer aan dat scheve dak hoefde te ergeren. Tijd genoeg dus om de zaken eens 
stevig door te praten.
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Toen ik vertrok, vergat ik mijn map met papieren, en pas na drie weken ging ik die ophalen.
"Ik zal jou eens wat vertellen", zei Bert toen ik binnen was, "Ik heb die spullen van jou precies 
weggelegd zoals ze er lagen ...en er dus niet even ingekeken of zo". Dat begreep ik meteen: 
een man van adel doet zoiets niet. Dat is beneden peil en waardigheid. We begrepen elkaar 
weer.
Desondanks even gecontroleerd hoe het zit met die stamboom en zo duiken we de 
geschiedenis van H ilvarenbeek in. De geschiedenis van de Tulderhoeve blijkt controleerbaar tot 
even na 1200 als de hof van Tulder "opgedragen" wordt aan de Abdij van Averbode. Paus 
Gregorius 1X bekrachtigt deze zaak in 1237. Toch een stamboom van 800 jaren.

G renskerkm onum ent op Hugten
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4. DE GRENSKERK OP HUGTEN

Enkele maanden na de Vrede van Munster (in mei 1648, bijna 350 jaar geleden) was het 
onmogelijk om in de Republiek der Verenigde Nederlanden katholieke erediensten te houden. 
Dat gold ook voor de dorpen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Uiteraard zullen er 
in het geheim wel bijeenkomsten georganiseerd zijn, m aar daar zijn -voor zover we op dit 
moment weten - geen historische getuigenissen van. In onze streken was het wel een haalbare 
kaart om (soms) naar plaatsen in het bisdom Luik te reizen (Hamont, Achel, Neerpelt, Luyks
gestel, Postel bijvoorbeeld) die onder Spaans gezag vielen.
Maar het verlangen naar een eigen kerk voor de eigen parochie was groot. Binnen een jaar na 
de confiscatie van kerken, kapellen en kloosters organiseerden de m inderbroeders u itW eert 
een grenskerk aan de Bolderdijk in Someren/Nederweert. W aarschijnlijk - aannemelijk maar 
echte bewijzen ontbreken - zijn mensen van Valkenswaard incidenteel naar de Bolderrijk 
getrokken. Bolderdijk trok uit de verre omtrek een groot publiek. Bij de grenskerk ontstond ook 
spoedig een markt, die soms op gespannen voet kwam te staan met de godsdienstige 
plechtigheid. Ongetwijfeld deed dit verschijnsel zich bij alle grenskerken voor.
In de loop van 1651 ontstond er een alternatief voor mensen uit Heeze-Leende, maar ook voor 
mensen uit Geldrop, Nuenen en Mierlo; en voor mensen uit Valkenswaard bood dat eveneens 
een wat minder verre uitkomst dan Bolderdijk. Deze schuurkerk /grenskerk lag in het W eerter- 
broek, heden ten dage een zeer fraai natuurgebied van de stichtingen Het Brabants Landschap 
en Het Limburgs Landschap. Dit is het gebied van Hugten dat een bezit geweest is van de 
Munsterabdij van Roermond. De bewoners van Heeze-Leende legden speciale voetpaden aan 
om de kerk te kunnen bereiken. U kunt er komen via Hugten (gemeente Maarkeeze) door de 
bossen, maar veel trefzekerder is de volgende weg: Maarheeze - richting Someren, de 
spoorwegovergang oversteken en dan na 200 meter rechts richting industrieterrein "Den 
Engelsman"; deze weg (Philipsweg) steeds volgen, namelijk vier kilometer. Na een tijdje rijdt u 
links van de spoorweg en weer wat later links van de snelweg; na vier kilometers ziet u een bord 
waarop de plaats van de grenskerk is aangegeven. Door de bossen moet u vervolgens een 
baan volgen die 2800 meter lang is, totdat u het bordje naar het monument ziet.
Op de plaats van de kerk is na de oorlog archeologisch onderzoek verricht en daarna is er op 
zeer smaakvolle w ijze een gedenkteken opgericht. De boerderij op een honderdtal meters van 
het gedenkteken is de voormalige Grashut die in diverse teksten wordt genoemd.
Het bezoek aan dit gedenkteken kan men combineren met een van de uitgezette wandelingen 
door het gebied en op een van de wandelingen wacht u een bijzondere zaak: midden in de 
bossen passeert u een gietijzeren grafmonument. Op die plaats is de W eertenaar W ilhelmus 
Smeets overleden (1916) toen hij daar aan het "pakgras" maaien was en getroffen werd door 
een beroerte. (Pakgras levert hooi op waarmee breekbare zaken veilig ingepakt konden 
worden.) Het grafmonument, waarop een zandloper staat afgebeeld, kwam van het R.K. kerkhof 
in Weert.
Wellicht is het goed om nu ook even aandacht te besteden aan de geconfisceerde kerken en 
kapellen in de dorpen. Deze waren overgegaan in handen van de gereformeerden.
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Grafmonument in het W eerterbos
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Hoe reageerden de katholieken op deze situatie? Gerard Rooyakkers meldt daarover in zijn 
proefschrift Rituele repertoires (1994) het volgende: "Het m isplaatste, "vuile" karakter van de 
gereformeerde aanwezigheid in de oude katholieke heiligdommen kon op effectieve wijze 
worden onderstreept door in woord en gedrag de protestantse godsdienst te bezoedelen". En in 
dat bezoedelen was men buitengewoon creatief. Zo raakten sleutels van allerlei deuren zoek en 
die waren met de beste wil van de wereld (iedereen zocht m ee') niet o fte  laat terug te vinden; 
er moesten nogal eens deuren opengebroken worden. Het roepen en uitschelden en lawaai 
maken buiten en in de kerk en op het kerkhof kwam veel voor, evenals het met keien, mest en 
drek gooien. Vaak ziet men vermeld dat onbekenden in de kerk of vlak voor de kerkdeur hun 
"gevoeg" gedaan hebben; dat gebeurde ook bij de woningen van de predikanten.
Rooijakkers verm eldt bijvoorbeeld dat in 1755 in Helmond "een grooten m enschenstront" op het 
lesboek van de predikant is gedeponeerd. Ook het doorsnijden o fte  hoog opbinden van de 
klokkentouwen was een favoriete bezigheid. Die had echter wel een nadeel, w ant vaak mochten 
de katholieken de klokken nog wel gebruiken voor het "overluyden" van de doden. (De 
kerktoren bleef daardoor vaak toch iets gem eenschappelijks houden: die vertelde over uur en 
tijd, dood en leven.) Dit soort verzet bleven de katholieken met w isselende intensiteit volhouden 
tot de periode na 1795 toen de Franse "bevrijders" het heft in handen namen.

W olfsven
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5. OP DE BEVERBEEKSE HEIDE (1)

In juni 1648 confisceerde de Republiek der Verenigde Nederlanden alle kerken, kapellen en 
kloosters in een groot deel van het huidige zuiden van ons land, ook in Valkenswaard en 
omgeving. Binnen een jaar was er een grenskerk aan de Bolderdijk in Someren/Nederweert en 
twee jaar later een in de buurt van Hugten bij Maarheeze. Het ligt voor de hand om aan te 
nemen dat ook mensen uit Valkenswaard van deze mogelijkheden incidenteel gebruik hebben 
gemaakt. Een alternatief was het bezoeken van kerken in de Spaanse Nederlanden (dus binnen 
het bisdom Luik), maar hierover is tot nu toe niets bekend. Dat geldt ook voor de mogelijkheid 
om in het geheim kerkdiensten te houden.
Voor veel mensen uit Heeze -Leende (en ook wel Geldrop, Nuenen, Mierlo) b leef de grenskerk 
van Hugten (1651) de best bereikbare plaats om naar de kerk te gaan. Voor een deel van de 
bevolking van Leende (zeker voor Leenderstrijp en Bruggerhuizen) en helemaal voor de bewo
ners van Valkenswaard ontstond er v ijf jaren later, namelijk in 1656 een aantrekkelijke mogelijk
heid. In de herfst van dat jaa r kwam er namelijk een schuurkerk/grenskerk gereed op een plaats 
net over de grens, op 2100 meter van de Achelse Kluis, in de zogenaamde "Engelse sleutel" 
tussen het Zwartven en het Kerkven. In oudere geschriften wordt ook de naam van het 
Wolfsven opgevoerd.
In 1955 toen er ter plaatse nog sprake was van een open heidevlakte is er archeologisch 
onderzoek verricht naar deze grenskerk. En met succes. De fundamenten werden blootgelegd, 
er werden enige vondsten gedaan (o.m. een pelgriminsigne) en de kerk kon op grond van het 
onderzoek op papier gereconstrueerd worden. Het valt niet mee om momenteel deze plaats 
terug vinden. Je moet het weten, anders kom je er niet. Op het gevaar af dat er weer 
"schatgravers" (volkomen nutteloos) aan de slag gaan zal ik toch de weg er naar toe 
aangeven: Achelse Kluis -richting Hamont, na 900 meter links een zandpad in temidden van 
maisakkers, op het einde van die weg (als u tegen een sparren-bosje aanloopt) negentig graden 
naar links, wederom  op het einde negentig graden naar rechts (links gaat u voorbij het Wolfsven 
of Zwartven) en u wandelt recht op een bos af waar u na enig speurwerk een (toch) groot 
houten kruis ziet opgericht. Daarachter moet u zijn.
De gemeenten Valkenswaard en Hamont hebben op deze plaats geen gedenkteken 
gerealiseerd. De buitenrand van de kerk (die ongeveer 30 bij 9 meter groot was) is vereeuwigd 
door er beton te storten. U ziet dus beton op de plaats waar de oude fundering lag.
Om de plaats waar de schuurkerk stond werd indertijd een gracht gegraven die u met enige 
oplettendheid nog goed kunt zien; oorspronkelijk was deze gracht drie meter breed en 2,5 meter 
diep en er werd handig gebruik gemaakt van de geologische situatie.
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er achter het priesterkoor enkele werkruim tes 
gelegen moeten hebben; dat is inderdaad nog zeer goed te zien. Meestal worden dan genoemd: 
een sacristie en een werkvertrek. Ik heb zelf de stellige indruk dat tussen deze ruimten een 
stookplaats gelegen moet hebben, hetgeen nu nog te zien is aan de verschillen in begroeiing.
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Houten kruis op de Beverbeekse heide
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Heel merkwaardig is dat er ter hoogte van wat voorheen priesterkoor/preekstoel was, nu een 
soort grafsteen staat, met voor w ie goed kijkt een soort naamplaatje met daarop de naam Jenet 
Bree. W at krijgen we nou? W elke historie zit er achter dit monument?
Niemand bleek er iets van te weten, behalve Bert van Tuiden en broeder Titus van de Achelse 
Kluis. Broeder Titus belt mij op een avond op en zegt dat de Achelse Kluis eigenaar is van het 
stukje grond waarop de grenskerk heeft gestaan (700 m2) en broeder Gaby houdt de plek bij. 
En dan dat grafmonument o f altaarkruis? "Dat heeft een van de paters van de Kluis daarnaar 
toe gezeuld", zegt Titus met een onm iskenbare bewondering in zijn stem. Het is ook een 
prestatie. Zo is het dus gekomen. Bert van Tuiden weet te melden dat het kruis afkom t van het 
kerkhof in Bocholt, dat is ook niets nieuws, want het staat volgens Bert al in een of ander boek 
met een zwarte k a f t . Maar Bert weet niet dat er dat naamplaatje op staat. Zodoende staan we 
w eer quitte.

Grafkruis op de plaats van de grenskerk

16



6. OP DE BEVERBEEKSE HEIDE (2)

Vanaf 1656 kon Valkenswaard op anderhalf uur gaans naar de kerk op de Beverbeekse heide, 
enkele kilometers van de Achelse Kluis, ju ist buiten het grondgebied van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. W aarschijnlijk liepen de mensen door de Mollenvelden (ten zuiden van 
de Zeelberg) over Bruggerhuizen richting Hamont - Budel; deze weg leidde vrijwel rechtstreeks 
naar de plaats van de kerk. Alleen het laatste stuk moest men een traject nemen dat wat meer 
naar het zuiden boog. Men volgde toen in elk geval een kortere weg dan de route die ik in de 
vorige aflevering aangaf. In de heide ziet men overigens nog steeds de oude weg van Leende 
naar de grenskerk liggen; u neemt bij de zogenaamde tobhut (voor de va lke n ja ch t) de baan 
naar Soerendonk, en na enige tijd ziet u dat er links een zandweg op deze baan uitkomt; dat is 
de oude kerkweg vanuit Leende.

Het verhaal van Jenet Bree kon ik lange tijd niet verder vertellen, maar nu wel. De historicus Jac 
Biemans, geboren en getogen in Maarheeze, maar nu archivaris in Waalwijk, schreef mij in juli 
1997 dat het gaat om de firma Jenet uit Bree, een firma dus die grafmonumenten vervaardigde. 
Een wat ontnuchterende uitleg, maar ik ben er blij mee, en gelukkig had ik me nog geen tragisch 
aflopende liefdesverhaal in mijn hoofd gehaald. Om het gemis hiervan naar de lezer goed te 
maken een ander verhaal; let op want het is echt gebeurd en de moeite waard .
In 1885 voltooit pater Edmundus van Well (1827-1895) zijn Geschiedenis van de Achelse  
kluis (wederom in 1975 uitgegeven door pater Domien de Jong) en ik citeer daar een stukje uit:

"Op geringe afstand van het kloostergoed b ij de grensscheiding tussen het zogenaam de  
Wolfsven en het Kerkven, oostwaarts van den dijk naar Hamont en westwaarts van den weg op 
Budel, bespeurt men eene plek heide, die m et eene uitgedroogde gracht om singeld is. Midden 
op dit heideplein, waarvan de toegang aan de Leenderzijde nog zichtbaar is, heeft hunne  
noodkerk gestaan. De omvang van de muren wordt nog duidelijk door het zich daar bevindende  
kalkgruis en steenpuin afgeteekend, de lengte der kerk schijnt omstreeks 32 en hare breedte 8 
a 9 nederlandsche ellen te zijn geweest. A lles is thans m et heide overdekt. Op een grafheuveltje  
bij de kerk z iet men een rozenstam die, volgens de verzekering der landlieden, zijne loten 
sedert de verplaatsing van het b idhuis b lijft schieten".

W at een romantiek, zult u denken. Welnu, de rozen staan er nog.
In 1670-1671 kwam er geleidelijk een beleid dat tegen betaling toch weer in de eigen 
gemeente kerk gehouden kon en mocht worden; toen kwam er een einde aan het benutten van 
de Beverbeekse grens-kerk die waarschijnlijk vanaf 1673 in verval raakte en geleidelijkaan werd 
verwoest en gesloopt.
De plaats van deze schuilkerk is nu alleen aangegeven door een gracht, een houten kruis, het 
grafkruis en de betonfundering. Niet echt overtuigend, vind ik. Er is toch wel iets meer van te 
maken. Er moet overigens ook een bord gestaan hebben sinds 1955 dat nu niet meer terug te 
vinden is.
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Met de tekst op dat bord is er iets aan de hand. Dominicus de Jong geeft de tekst als volgt weer:

"Toen Brabant viel in Staatse hand  
Ontstond in ’t vrije Luikerland  
Dees' Grens kapel op "Rijckens"aert 
Voor Waelre, Schaft en Valkenswaard."

Maar Luc van der Sijpe verm eldt in zijn boek 150 jaar Trappisten in Achel (1846-1996) een 
ietwat andere tekst, namelijk deze:

"Toen Brabant viel in Staatse hand  
Verees in't vrije Luikerland  
Deez' grenskapel op Rijcken's aert 
voor Waalre, Schaft & Valkenswaard. "

Op een oude foto kunnen we de tekst nog net waarnemen: Van der Sijpe heeft het bij het rechte 
eind, maar het woord "verees" moet wel met dubbel-r gespeld worden. De grenskerkplaats zou 
wellicht wat meer het karakter van een monument kunnen krijgen als op de plaats van de 
funderingspalen (die exact bekend zijn) betonnen pilaartjes gestort zouden worden en als het 
bord met de aangegeven tekst opnieuw geplaatst werd. Naar het zich laat aanzien kunnen 
de geringe kosten stevig in de hand gehouden worden.
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Voormalige kapel van Schaft
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7. NAAR AMPRIJT (1)

De gehuchten Borkel en Schaft bezaten ieder een eigen kapel. De Antoniuskapel van Borkel 
(voor het eerst genoemd in 1444) lag in de buurt van de huidige Kapelstraat (op de 
Straterakkers, grond van ex-gemeenteraadslid Mies Moonen) en de Kapel van St.Petrus 
Banden (voor het eerst genoemd in 1520) op het terrein van houtindustrie Baken aan de 
Dorpsstraat, ju is t in de knik die de straat daar maakt.

In 1648 moesten de kapellen van Schaft en van Borkel gesloten worden en dat gebeurde ook; 
ze werden tot hun sloop - in de eerste helft van de negentiende eeuw - niet meer in gebruik 
genomen. Borkel en Schaft moesten naar elders uitwijken. De grenskerk/schuurkerk op de 
Beverbeekse heide was nog niet gereed en het staat wel vast - lettende op de afstanden - dat 
de bewoners van deze gehuchten, zeker die van Borkel, hun toevlucht zochten in de Bergeikse 
grenskerk op Amprijt in Luiksgestel.
Op Amprijt was nog een tweede grenskerk gereed gemaakt, namelijk voor de bewoners van 
Eersel of Lommel (?). De indruk bestaat dat er over het algemeen een duidelijk parochietrouw 
bestond, zeker wat betreft het bouwen van een schuurkerk voor de eigen parochie.
Ook hier zien we weer dat er rond 1672 (met de komst van de Franse legers) de mogelijkheid 
ontstaat om in het dorp een schuurkerk in te richten. Dat gebeurt zowel in Borkel als in Schaft, 
en wel vlakbij de plaatsen waar hun kapellen hadden gestaan. Met deze schuurkerken weet 
men zich te behelpen: Schaft tot 1816 en Borkel tot 1845. In 1845 krijgen de gehuchten Borkel 
en Schaft, die in 1690 al één pastoor hadden en één gecombineerde parochie vormden en 
sinds 1731 officieel één parochie waren, een nieuwe kerk, namelijk de huidige Servatiuskerk. 
Over de plaats van beide kapellen en schuurkerken kunnen we zeer duidelijk zijn. De kapel en 
de schuurkerk van Schaft lagen - zoals gezegd - op het terrein van Baken, ju is t aan de buiten
kant van de knik die de dorpstraat daar maakt; aan de overkant van de weg lag het voormalige 
kerkhof van Schaft. De Borkelse kapel en schuurkerk en het kerkhof lagen op grond van Mies 
Moonen, eigenaar en beheerder van camping De Kapel. Mies (73) blijkt uitstekend op de 
hoogte. Voor zijn huis staande lag de schuurkerk een beetje naar rechts, zo ongeveer op de 
plaats van de varkensstal, en nog wat verder schuin naar rechts lag voorheen de kapel. En het 
kerkhof lag daar zo ongeveer tussen. "We hebben er heel wat botten en schedels opgegraven", 
zegt Mies. Deze werden dan weer met de nodige zorg vlak daarbij opnieuw ter aarde besteld, 
We voeren een diepgaand gesprek over het feit dat je botten en schedels voor je  ogen tot stof 
kunt zien vergaan, ze verpulveren en verstoffen waar je bij staat, en ze vervliegen in de wind. 
Dat leidt natuurlijk tot een verdere communicatie over het verschil tussen begraven en 
cremeren.
"Kijk", zegt Mies, en hij gaat er eens stevig voor zitten, "Er is eigenlijk geen verschil. De mens 
vergaat echt in beide gevallen tot een nietig hoeveelheidje stof, en niets meer dan dat". Maar 
even later blijkt er toch een v e rs c h il. "Als iemand begraven is, dan kan een nabestaande nog 
eens even naar dat graf lopen, de herinnering is tastbaarder, en dat is de kern van de zaak". 
Over die schedels trouwens nog een opmerkelijk verhaal.
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Voormalige kapel van Borkel
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Op een gegeven moment krijgt Mies van een dokter te horen dat een studerende vriend van 
hem graag een gave schedel zou willen hebben. Daar kon voor gezorgd worden. Belt die dokter 
na een tijdje op dat hij ze lf ook wel geïnteresseerd was in zo'n schedel . "Op een goede dag, 
graven we weer zo ’n schedel op", zegt Mies, "En ik bel die dokter". O f ik het nou geloven wou of 
niet, die dokter staat er na v ijf minuten, en Mies sprak toen de historische woorden: "Nou dokter, 
als u er ook zo gauw bent als ik iets mankeer, dan sta ik er goed op".
Het grote nieuws heeft Mies duidelijk voor het laatst bewaard.
Zijn kinderen, onder wie een metselaar die ik toevallig diezelfde dag heb bezig gezien, gaan 
voor hem recht voor zijn huis een nieuw kapel bouwen: een Sint Antoniuskapel. Het wordt een 
kapel in de stijl van de oude kapel, de kapel van Sint Antonius Abt. Niet zo'n modern 
prulkapelletje dus. Die bouw komt wel voor elkaar.
Twee zaken houden Mies op dit moment bezig. Hij zou graag de klok terughebben, de klok van 
de oude kapel. Maar waar is die dan? Die hebben ze op de Achelse Kluis. Deze kwestie wordt 
sereen aangepakt, verzekert Mies mij. En dan dat tweede punt: probeer maar eens een beeld 
van zo'n tachtig centim eter te bemachtigen van Antonius Abt. Dus niet - dit voor alle 
duidelijkheid - van Antonius van Padua, want van die heilige zijn er beelden in overvloed. 
Antonius Abt dus, met aan de linkervoet een varken, in de linkerhand een boek en in de 
rechterhand een kruis. Zo'n beeld moet er nog komen.
En dat het beeld er komt en wel in de kapel die Mies eigenlijk al ziet staan, dat weet ik wel 
zeker.
Maar nu snel terug naar de omstandigheid dat mensen van Borkel en Schaft toch een tijdje naar 
Amprijt zijn getrokken.
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Plaats van de kerk op Amprijt?
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8. NAAR AMPRIJT (2)

Amprijt, ook wel genoemd "op de Ampreyden", in Luiks-Gestel (tot 1816 "Belgisch") is een 
gebied tussen Weebosch, 't Loo (Bergeik) en Luyksgestel en wel het gedeelte dat begrensd 
wordt door Hogerijt, Neerrijt en Hoolstraat. Op het eerste gezicht lijken er geen aanwijzingen 
meer te bestaan voor de plaatsen waar de grenskerken hebben gestaan. De schriftelijke 
informatie hierover is nogal verward.
Ik ben uitgegaan van kaartmateriaal van de voormalige gemeente Luyksgestel, van de studie 
van Dominicus de Jong en van gegevens die Panken vermeldt. In het vijfde deel van zijn 
Dagboeken (uitgegeven in 1997) staat bijvoorbeeld de volgende aantekening uit 1891 :" Nadat 
ik te Luiksgestel nog andere burgerlieden een bezoek had gebracht, waaronder Jan Rombouts, 
thans de oudste inwoner der parochie ging ik met Jan Borrenbergs van de Neerrijt denzelfden 
weg naar de gewezen Heikerk, die onze Voorouders van 1648 tot 1779 bewandelden, alsook 
dengenen waarover de processie trok, enz. Ik maakte ter plaatse weder menigvuldige 
aanteekening, daar mijn gezel met den vorigen toestand, door wijlen zijnen oplettenden vader 
zoo menigmaal aangewezen en besproken, voldoende verklaring heeft gegeven."
Na de nodige terreinverkenningen ben ik tot enkele bevindingen gekomen die ik u in de vorm 
van een routebeschrijving vertel. U neemt na het gehucht 't Loo (richting Luyksgestel) de eerste 
harde weg rechts: de zogenaamde Neerrijt. Op de plaats van de boerderij Neerrijt 25 was 
enkele tientallen jaren geleden voor een kennersoog nog te zien dat er een omgracht stuk grond 
heeft gelegen. Uit de bronnen is duidelijk dat dit niet de plaats is van een grenskerk, maar van 
een pastorie die wel bij de grenskerk(en) hoorde.
Deze pastorie is niet zomaar een huisje geweest, maar een gebouw dat aanzien had. Volgens 
Panken woonden en logeerden er vaak meer priesters. Naderhand is op de plaats van deze 
pastorie een aanzienlijke boerderij gebouwd die eigendom was van Jan Borrenberghs en die 
momenteel wordt bewoond door Jan Mollen. Deze boerderij is nog grotendeels in zijn 
oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Jan (Mollen) heeft alleen de kelder laten dichtgooien 
om zijn slaapkam er aanzienlijk te laten vergroten.
In de oude keuken toont Jan zijn nieuwe brommer waarm ee hij zeer regelmatig op stap gaat. In 
het huis van Jan is ernstig rekening gehouden met leefruimte voor zijn hond . Bij de kachel in de 
keuken heeft de hond een zachte ligplaats, in de goede kamer bij de kachel ook, daar heeft de 
hond tevens een bank en zelfs een eigen stoel en op een gegeven moment denk ik: "Ja ,maar 
waar moet Jan nu zitten als de hond TV zit te kijken ?" Jan heeft me al verteld dat hij geen 
verstand van geschiedenis heeft maar hij blijkt wel precies te weten hoe de zaak van die kerken 
en van die pastorie in elkaar zit. "Kom maar eens mee ", zegt Jan en hij plaatst me voor het 
raam van de bijkeuken dat uitziet op een voormalige boomgaard. Vanuit dat raam zijn inderdaad 
de plaatsen te zien waar de kerken hebben gelegen, zoals de lezer zo dadelijk nog te weten 
komt.
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De Haagdooorn: een holliggende weg van Luyksgestel naar Eersel
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Vanuit de pastorie kon de zaak uitstekend in de gaten gehouden worden. In de buurt van het 
ene perceel zijn ook veei bakstenen bij het ploegen naar boven gekomen, weet Jan te melden. 
En hoe zit het met die zogenaamde dodenput ? Vlakbij de ene kerk lag voorheen een poel en 
Jan (75) weet nog dat ze daar gingen schaatsen. Dat klopt met wat Panken zegt over de 
"Dooieput", "Dojeput" of "Dodenput", namelijk een soort moeras met een slijkpoel erin. Via een 
beschouwing over de nadelen van het ze lf jenever stoken komen we weer bij Jan uit. Zijn broer 
is enkele jaren geleden gestorven. O f hij daar nog veel leed van heeft? "Met tweeen is toch 
anders dan alleen", zegt Jan na enig bedenken. Ja, die hond (stamboek) heeft hij ook sinds die 
tijd. Ik verlaat de boerderij en vervolg de tocht.

U rijdt of loopt de Neerrijt even terug en neemt links de weg Runderbochten totdat u op een 
gegeven moment links van u een zandweg Hoolstraat ziet. Deze pad slaat u in. Na enkele 
honderden meters komt u op een kruispunt van zandwegen. De weg rechts is de Haagdoorn en 
de weg links is de Reijersche weg. Als u de Haagdoorn in slaat, dan ziet u na een paar honderd 
meter aan uw rechterhand een klein bos dat aanmerkelijk hoger ligt dan de omliggende 
landerijen en bij nader toezien zullen u meer dingen opvallen: de begroeiing met mastebomen is 
zeer opmerkelijk maar u zult ook zien dat op deze plaats een aantal voetpaden bij elkaar 
kwamen en komen. Op deze plaats moet de grenskerk van Bergeik gestaan hebben. Ging ook 
Eersel daar naar de kerk ?
U keert terug en gaat nu de Reyersche weg in en wederom treft u na enkele honderden meters 
aan uw rechterhand een hoger gelegen bosperceeltje aan. Hier heeft de tweede grenskerk 
gestaan. Was dat nu een speciale grenskerk voor de parochie van Eersel? De moeilijkheid is 
dat de gedachte dat Eersel en Bergeik eenzelfde kerk beheerden en gebruikten niet zo 
makkelijk te accepteren is. Maar nood (= onderdrukking) breekt "w e t" . De grenskerk kan echter 
ook die van Lommel geweest zijn. Als een van de grenskerken van de katholieken uit Lommel 
was, dan is het in elk geval deze.

Daarbij moet vermeld worden dat Lommel oorspronkelijk tot Staats-Brabant behoorde en 
Luyksgestel - zoals de naam zegt - niet. De kerk in Lommel ze lf werd dus gesloten en men 
zocht zijn toevlucht over de grens, namelijk in Luiks Gestel.
De meest treffende determ inatie lijkt mij deze: de pastorie lag aan de Neerrijt (nr.25, op de 
plaats van de boerderij van Jan Mollen), de grenskerk van Bergeik/Eersel aan de Haagdoorn 
(ook de naam van een industrieterrein in Eersel) en de grenskerk van Lommel lag aan de 
Rijersche weg.
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St. Benedictus-Abdij 'Achelse kluis’ Achel (B) Poortgebouw en abdijkerk
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9. DE ACHELSE KLUIS

Bij de kerk op de Beverbeekse heide, die tussen 1656 en 1672 in gebruik was, hoorde een 
gebouw op het terrein dat enige tijd later het perceel van de Achelse kluis zou worden. Dat 
gebouw diende als pastorie en werd het W eerderhuys genoemd. Dominicus De Jong heeft 
deze naam ook aan het geheel van pastorie en schuilkerk gegeven. Zo ziet men de naam 
W eerderhuys ook gebruikt worden voor de kerk op zichzelf.
Valkenswaardse inwoners konden vanaf 1671 w eer binnen de gemeente naar de kerk gaan 
mits de geëiste belasting opgebracht werd, en dat viel vanzelfsprekend niet mee in een periode 
van veel algemene armoede en ook grote tegenstellingen tussen (weinig) rijk en (veel) arm. 
Tussen de protestantse overheidsdienaren en de bevolking ontstonden dan ook regelmatig 
grote spanningen. In 1689 werd er op de plaatsvervangend drost (schout of drossaard : een 
soort officier van justitie) van Valkenswaard, genaamd Johan de Jongh, een ernstige maar niet 
dodelijke aanslag gepleegd. Een van de represailles was uiteraard weer het verbieden van de 
openbare viering van de Mis. Maar vrijwel tegelijkertijd was er al een verzoek onderweg naar 
de prins-bisschop van Luik om onder Achel een kapel te mogen bouwen. Dit verzoek werd 
ingewilligd met dien verstande dat de drost van Grevenbroek bewerkstelligde dat de huiskapel 
van de bewoners van de in 1686 gestichte kluis (de eremieten) tevens gebruikt zou gaan 
worden als kerk voor de bewoners van Valkenswaard en Borkel en Schaft. Een mooi stukje be
stuurskunde.

In de periode na 1689 is er eigenlijk de situatie dat de bewoners van Valkenswaard de kans 
kregen om in het dorp een schuurkerk te mogen benutten, mits de zogenaamde 
recognitiegelden opgebracht werden. Lukte dat niet dan was de kapel van de Kluis het 
toevluchtsoord. De kluizenaars zaten ondertussen niet stil, want het is een feit dat zij in 1736 
een grote nieuwe kerk voltooiden.

In 1794 werd het klooster door het Franse leger geplunderd en als gevolg van de politieke 
uitkomsten van de Franse revolutie (1789) kwamen kerken en kloosters onder de hamer; de 
Achelse Kluis werd in 1798 verkocht voor een veel te laag bedrag aan Jan Diederik Baron van 
Tuyll van Serooskerken, kasteelheer van Heeze. Gedurende ongeveer 50 jaren werd het 
landgoed met (vaak verlaten) gebouwen verpacht aan landbouwers. Aan deze situatie kwam 
een einde in 1845 toen de Abdij van W estm alle via een weldoenster de kluis met de landerijen 
kocht wederom  voor een uitermate lage prijs. Geleidelijk maar wel energiek werd de renovatie 
aangepakt; de grote bouw en verbouwing van het kloostergebouw ze lf zou pas na de Tweede 
W ereldoorlog plaats vinden. De abdijkerk werd echter tussen 1885 en 1889 voltooid (architect 
P. Cuypers, 1827-1921) en bood in het verleden - uitgezonderd wellicht tijdens de twee 
wereldoorlogen - en biedt vandaag de dag nog steeds gastvrij een plaats voor de bezoekers uit 
de omgeving en ook aan degenen die van heinde en verre komen.
Laat ik deze paragraaf beëindigen met een gedeelte uit een gedicht dat Edmundus van Well in 
zijn boek over de Kluis opnam:
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Uw ouders, Valkenswaard, verdienen onze hulde;
Wij knielen dankbaar op den grond van 't bedehuis,
Wij kwijten jegens hen ons van georven schulden 
En loven steeds hun naam in Achels dierbre kluis.

Duidelijk een tekst die niet meer van deze tijd is, maar toch...

In de Kluis woont overigens de 93-jarige pater Amandus die in de loop van de laatste 8 jaren 
een drietal gedichten-bundels heeft uitgebracht: Gedichten van een oude Monnik. 
Verkrijgbaar in de Kluis, niet meer bij de portier, maar sinds augustus 1997 in de nieuwe winkel 
van religieuze artikelen (boeken, schilderijen, kaarsen, devotionalia) tegenover de supermarkt 
van broeder Martinus. Er zit leven in de kluis. Amandus zegt het zo:

Ik zou nog wel wat willen leven
om aan mijn broeders steun te geven  ;
in 't dreigen van de duist're tijd:
het smoren van onz' koorgezangen
"afbouwen" heet dat hels verlangen
waar tegen ik m ij weer en strijd.

Vroeger veel gelezen
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10. NEDERLANDS KATHOLICISME

In de periode 1648 - 1672 is het katholicisme ook in onze streken het fanatiekst onderdrukt; de 
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) werkte nog volop door. Die onderdrukking kwam niet be
paald als een verrassing. In de Noordelijke provincies was die onderdrukking al gedurende de 
tachtigjarige Oorlog aan de gang. Zo werd in 1622 bij plakkaat wederom verboden dat 
"jezuïeten, priesters, papen, monniken en andere geordende personen van de roomsche 
gezindte" zich binnen de Verenigde Nederlanden mochten ophouden. Tevens waren allang 
zware boetes van kracht voor degenen die ruimte beschikbaar stelden voor het houden van 
"Pauzelijke superstitiën" en die werden ook metterdaad opgelegd. Via hetzelfde plakkaat van 
1622 werd het de katholieken onder bedreiging van zware straffen verboden hun kinderen 
buiten de grenzen van de Republiek naar school te sturen. In vorige afleveringen zagen we dat 
via een plakkaat van juni 1648 kerken, kapellen en kloosters in onze streken geconfisceerd 
werden. Een plakkaat van 1651 maakte het katholieken onmogelijk om overheidsfuncties uit te 
oefenen; ze kwamen er niet voor in aanmerking. Tot 1672 werden deze en dergelijke plakkaten 
ook echt gepraktiseerd; daarna volgt er een wat meer w isselvallige periode waarin de onder
drukking op een wat mildere manier beoefend wordt.
De nodige strengheid barst dan meestal los als er gestraft moet worden. Deze periode valt 
tussen de komst van Franse legers in 1672 (het rampjaar) en 120 jaa r later in 1794 (het begin 
van de ontwikkeling naar een meer democratisch stelsel).

Heeft de besproken periode van 1648 - 1672 sporen nagelaten in de geestelijke zin van het 
woord? De Republiek was met het resultaat van de Vrede van Munster over het algemeen wel 
tevreden. De buffer rondom Noord-Nederland werd in m ilitair opzicht wat steviger (op de ver
overde en verkregen gebieden konden het "beste" de oorlogshandelingen plaats vinden), ook 
was er een zeker economisch voordeel te behalen mits er onder meer een doeltreffende econo
mische politiek naar de Generaliteitslanden gevoerd werd en een uitbreiding van het protestan
tisme zou wellicht ook met "vreedzame" middelen mogelijk zijn. Er waren ook best kritische 
geluiden: strenge en hardhandige Calvinisten zagen meer heil in een oorlogssituatie, ook de 
textielindustrie vreesde grote concurrentie van Vlaanderen, en de provincie Zeeland achtte haar 
buffer maar gebrekkig (Zeeuws-Vlaanderen). In militair en zeker in econom isch opzicht zijn de 
verwachtingen uitgekomen (de gouden eeuw), maar het is duidelijk dat het niet gelukt is om 
het katholicisme in Brabant te verdringen. Wel is het de vraag of de politiek van protestantise
ring toch sporen heeft nagelaten. Een moeilijk te beantwoorden vraag.

Het katholicisme bleef in elk geval levend, klaarblijkelijk zo vitaal dat er tussen 1850 en 1950 
een omvangrijke en diepgravende restauratie plaats kon vinden die zo briljant beschreven is 
door L.J. Rogier; de katholieke zuil vertakte zich in alle maatschappelijke terreinen en toonde 
zich geleidelijkaan van een machtig soort.
De protestantiseringspolitiek vond in de loop van de zeventiende eeuw langs drie fronten plaats.
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Allereerst via de verbodsmaatregelen (plakkaten) die hiervoor zijn beschreven; opmerkelijk 
eraan is dat ze na 1672 niet steeds al te rigoureus bleven en ook niet echt volgehouden werden. 
Maar onderdrukking was het wel. De maatregelen hebben echter geen duurzaam negatief effect 
op de katholieke godsdienst gehad, integendeel wellicht: eerder hebben ze versterkend gewerkt 
op de saamhorigheid onder de katholieken. Is er misschien iets van overgebleven in "de aard 
van de mensen" ?
Vervolgens werd er een geprofileerd benoemingenbeleid gevoerd t.a.v. al die posten die van 
betekenis werden geacht: drosten, rentmeesters, predikanten en schoolm eesters waren of 
werden protestant. Ze kwamen overigens lang niet altijd in benijdenswaardige banen terecht. 
Ook hier moet men echter zeggen dat er in de tegenwerking die ze ondervonden toch bij tijden 
ook iets van een zekere mildheid te bespeuren valt. Zo in de trant van: hij staat niet aan onze 
kant, maar ja, het is ook een mens die zijn werk moet doen. W ellicht heeft deze maatregel een 
zekere ruimhartigheid t.a.v. het "anders" denken tot gevolg gehad.
Tenslotte kan men wijzen op de organisatie van het protestantisme op die plaatsen waar de 
gereformeerden voldoende grond onder de voeten kregen in de bevolking. De structuur van de 
Gereform eerde kerk was wat meer toegelegd op een democratische m aatschappijvisie dan die 
van de katholieke kerk. En dat was een uitvloeisel van de organisatie van die kerken zelf.

M isschien ligt hier een zekere verklaring voor de eigen aard van het hedendaagse Nederlandse 
katholicisme. Naast een grote groep gelovigen "die het wel geloven" kan men een kleinere 
dynamische groep stellen die op nogal protestantse wijze katholiek is: meer gehecht aan 
schriftuur, meer gericht op overleg en afspraak en meer waakzaam voor hiërarchie. Hoe zal de 
ontwikkeling verder gaan?
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Kapel van O. L.Vrouw van de Kempen
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11. REACTIES EN PERPECTIEVEN

Op de serie van (10) artikelen over Grenskerken vanuit Valkenswaard zijn een aantal 
"sociale" reacties gekomen en een aantal inhoudelijke. Er waren nogal wat mensen die te 
kennen gaven dat ze de stukjes lazen en soms ook dat men de plekken die beschreven werden
ging bezoeken, zelfs al bezocht had e n  soms niet kon vinden. Ook haakten sommigen in op
de gedachte om een bepaalde actie te ondernemen, namelijk: dat er vanuit Valkenswaard een 
monument gerealiseerd wordt op de plaats van de grenskerk op de Beverbeekse heide (vlakbij 
de Achelse Kluis) en dat er gezocht moet worden (vooral in België) naar een beeld van Antonius 
Abt voor de kapel die Mies Moonen gaat bouwen in Borkel. Diverse mensen meldden dat de 
gemeente Valkenswaard in het verleden de boot afgehouden heeft w at betreft het oprichten van 
een gedenkteken op de plaats van de grenskerk op de Beverbeekse heide. In dit laatste artikel 
vat ik de meer inhoudelijke reacties samen. De reacties waren meestal positief, maar er waren 
ook kritische geluiden. Ik denk echter dat daar ook positief mee omgegaan kan worden.

Enkele negatieve reacties gingen enkel en alleen over de passage (artikel 2: gemeentelijke 
indelingen) waarin ik stelde dat het zeer twijfelachtig en zelfs onwaarschijnlijk is dat 
Valkenswaard en W aalre al woonkernen waren in de tijd van Sint W illibrordus (achtste eeuw). 
Het gaat hier om een erg bekend m aar wel ingewikkeld discussiethema. Ik heb de betreffende 
mensen uitgenodigd om op een door mij te organiseren avond allerlei documenten te bespreken 
vanuit de invalshoek: wat bewijst zo'n stuk? Zo wees iemand op het feit dat er een kalender 
van W illibrordus bewaard is gebleven en dat daarin staat dat hij in W aalre een kerk heeft 
gesticht. Welnu, op zo'n bijeenkomst nemen we de betreffende tekst (in fotokopie) en we gaan 
die met de belangstellenden bekijken. W ie mee wil doen, kan zich melden (040 - 2016283).
Ook waren er kritische geluiden over het ontbreken van verw ijzingen naar bronnen en het 
aanwijzen van feiten. Ik heb allereerst uitgelegd dat er een verschil is tussen historici die iets 
onderzoeken en onderzoekspublicisten (zoals ik) die o.m. gebruik maken van de publicaties van 
de historici. Vervolgens verwees ik naar een apart artikel waarin de documentatie besproken 
wordt (en soms stuurde ik a lvast een kopie). Deze aanpak heeft prima gewerkt.
Nu de meer spontaan-positieve reacties. A llereerst een mevrouw uit Luyks-gestel die meende 
dat er op de plaats van de grenskerk in Luyks-gestel nu nog een kapel staat. Dat is echter niet 
het geval. Het gaat hier om de kapel O.L. Vrouw van de Kempen die in mei 1945 is opgericht 
door de Kempengalm. Deze kapel ligt even buiten W eebosch op de weg van Weebosch naar 
Luyks-gestel. In W eebosch vindt men twee straatnamen die iets met een kapel vandoen 
hebben: het Kapellerpad en de Kapelledries. Deze twee straatnamen hebben echter niets met 
de zojuist genoemde kapel te maken. De Kapelledries verw ijst naar de bedevaartskapel achter 
de kerk van Weebosch; het Kapellerpad geeft de weg aan naar de plaats waar voorheen de 
grenskerk van Bergeyk stond (aan de Haagdoorn aldaar).
Degenen die belangstelling hebben voor veldkapellen vinden uitstekende informatie in het pas 
verschenen boek Lang's Heren Wegen van Peter Vermeulen.
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In dit verband is nog het volgende interessant: per toeval kreeg ik de W andkaart van het 
Hertogdom  Brabant uit 1656 weer eens onder ogen en daarop staat vermeld: een Capelle op 't 
Witrick. Met "W itrick" is uiteraard "W itrijt" bedoeld, d.w.z. de weg van Eersel naar Postel. De 
wandkaart bevat veel geografische en naamkundige fouten. De plaats waar deze kapel 
gestaan heeft, is mij niet bekend; ongetwijfeld is er een lezer die er wel meer van weet.
Mevrouw Reni de W it meldde mij dat ze vanuit haar IVN-werk ook bezig was geweest met de 
kerken in de regio. Onze regio bevat uit alle perioden van de kerkenbouw voorbeelden. Deze 
perioden zijn:
- Romaanse periode
- Gotische periode
- periode van de schuurkerken 1648 - 1795 (hierin valt de periode van de grenskerken van

1648 tot 1672)
- de Lodewijkkerken 1806- 1825
- de W aterstaatkerken 1825 - 1860
- de Neo-Gotische kerken 1860 - 1900
- de Koepelkerken 1900 - 1935
- de moderne kerken 1935 - heden.

Hieruit is het idee gegroeid om in het Valkenswaards Weekblad en andere weekbladen een 
serie te starten over een aantal kerken in onze regio die nu nog bestaan en bezocht kunnen 
worden. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels begonnen, dus u merkt het resultaat over een 
aantal weken wel.
Tenslotte nog wat korte inhoudelijke reacties: de heer H. van de Vegt, adjunct-directeur van de 
landelijke Zonnebloem-vereniging meldde dat het verhaal van de grenskerken vanuit 
Valkenswaard grote overeenkomsten heeft met de situatie in zijn geboortestreek : Glanerbrug 
en Oldenzaal, want daar werden de grenskerken ju is t over de Duitse grens gebouwd. De heer 
Lieberom uit Knegsel vertelde dat hij al een tiental jaren bezig is met onderzoek in het 
Streekarchief in Eindhoven, namelijk 33,5 meter Vessem s archief dat hij nazoekt op 
"Knegseliana"; volgend jaar verschijnt er een tweede boek over de geschiedenis van Knegsel 
met daarin o.m. aandacht voor de situatie van de kerken na 1648. Een mevrouw uit 
Valkenswaard belde om te vragen naar boeken waarin het huiselijke leven in de beschreven 
periode op een leuke manier verteld werd; ik heb haar gewezen op het recente boek: De 
Nederlanders en hun spullen (1550 - 1850).
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12. TERUG NAAR LUYKSGESTEL

"De kerstnacht ving er ’s ochtends ten 2 ure aan, en werd door gelovigen in den omtrek druk 
bezocht", zegt Panken in zijn Geschiedenis van Luyksgestel. De gelovigen, waartoe met 
Kerstmis ook de ongelovigen gerekend worden, kwamen uit de nabije omtrek maar ook uit 
Oirschot, W intelre en Veldhoven. Het gaat over een heikerk in Luyksgestel, maar welke? 
Hoeveel grenskerken hebben er eigenlijk in Luyksgestel gelegen ?

Met deze vraag ging ik opnieuw aan de gang naar aanleiding van een telefoontje van de heer 
Jan Manders uit Bergeyk. Jan zegt dat Lommel inderdaad een grenskerk in Luyksgestel heeft 
gehad maar dat die niet gelegen heeft op Amprijt. En hij verw ijst me naar het Museum 
Kempenland in Lommel, waar een bepaalde kaart zou hangen met daarop getekend alle 
grenskerken in de regio. Ik naar dat Museum. Er is een schitterende permanente expositie over 
de Teuten en over Archeologie uit de Prehistorie. De genoemde kaart is echter niet te vinden. 
Maar wel een boek Over Papen, Geuzen en Sm ousen (1995) waarin inderdaad een passage 
te vinden is overeen  "refugiekerk in den vreemde". Den vreemde is Luyksgestel ...m aarw aar 
precies? Ik citeer nu een fragment uit dit boek:
"Hoe een en ander zich dat in dat jaar (=1648) heeft toegedragen is niet bekend. Wel staat vast 
dat de toenmalige pastoor van het dorp, Nicolaas van Tulder, een seculiere priester geboren in 
Tilburg en opgeleid in Leuven, zijn parochie in 1649 noodgedwongen heeft verlaten. Opgevolgd 
zou hij in 1650 worden door Hugo Hanegreefs, een reguliere priester uit de abdij van Postel. 
Tijdens diens pastoraat is er in Luyksgestel een schuurkerk voor Lommel gebouwd. W aar en 
wanneer blijft enigszins gissen."
Voor alle duidelijkheid nog even het volgende: schuurkerken konden ook gewoon in de dorpen 
staan en onderhouden worden, maar het gaat in deze reeks alleen om schuurkerken die net 
over een grens
gebouwd werden, d.w.z. grenskerken. Lommel had eerst een schuurkerk op het grondgebied 
van Luyksgestel (= grenskerk) en daarna binnen het dorp zelf. W aar heeft nu de Lommelse 
grenskerk in Luyksgestel gestaan?
De route die Jan Manders aangegeven heeft, leidt inderdaad tot de plaats waar in Lommel een 
schuurkerk heeft gestaan, namelijk nabij de Adelberg. Deze schuurkerk is in 1672 of 1673 
gebouwd. Maar dat is niet de Lommelse grenskerk in Luyksgestel. Gelukkig geeft het boek 
Over Papen, Geuzen en Smousen antwoord op de vraag naar de plaats daarvan. De 
grenskerk van Lommel en een pastorie hebben gestaan op een stuk grond van Aert Geeraert 
Bleys uit Luyksgestel, pal tegen de grens tussen het bisdom Luik en de Republiek. Dat blijkt uit 
een akte van 1658 uit het archief van de abdij van Postel. In 1661 schrijft de apostolisch vicaris 
van het bisdom over deze grenskerk het volgende (vertaling uit het Latijn): "Als een licht baken, 
in de uitgestrekte heidevlakte van verre schijnend, wordt Lommel herderlijk bestuurd door Heer 
Johannes-Hugo Hanegreefs".
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Deze grenskerk heeft dus niet op Am prijt gestaan zoals ik tot nu toe nog voor mogelijk hield. 
Dominicus de Jong plaatste de Lommelse grenskerk "in de enclave Luiksgestel op de Neerrijt", 
maar deze opvatting is niet juist. Er stonden in die omgeving, namelijk op Amprijt, 
m ogelijkerwijs twee grenskerken, namelijk een voor Bergeyk en een voor Eersel, en daarbij 
een pastorie ( = de oude boerderij van Jan Mollen). Dominicus de Jong dacht in elk geval aan 
twee grenskerken ter plaatse en in de informatiefolder van de voormalige gemeente Luyksgestel 
werd of w ordt er nog vanuit gegaan dat er op Amprijt twee grenskerken en een pastorie hebben 
gestaan. O f moeten we toch denken aan een grenskerk in dat gebied? Ik begin nu toch te 
twijfelen. Met andere woorden: stonden er op het grondgebied van Luyksgestel nu drie (1 
richting Lommel en 2 op Amprijt) o f 2 grenskerken (1 richting Lommel en 1 op Amprijt)?

W at de grenskerk(en) op Am prijt betreft is het interessant om na te gaan wat Panken hiervan 
gezegd heeft. Men kan zijn dagboeken nalopen, maar we moeten het erop houden dat zijn 
conclusies het best verwoord zijn in zijn Geschiedenis van Bergeik (1900) en zijn 
Geschiedenis van Luyksgestel (1902)

In het boek over Bergeyk spreekt Panken over een heikerk, namelijk die van Bergeyk, en over 
de met een gracht omgeven pastorie. De pastorie (thans Neerrijt 25) bood aan veel priesters 
een toevluchtsoord. Zijn uitspraak over de kerstnacht slaat op deze grenskerk. In het boekje 
over Luyksgestel zegt hij het volgende: 'Aangezien Luiksgestel na den Vrede van Munster in 
1648 zijne vrije godsdienstoefening behield, kwamen er vele katholieken uit Noord-Brabantsche 
dorpen ter kerke. Ook bouwden die van Bergeik met Eersel, alsmede die van Lommel op 
Gestel's gebied, aan de grenzen in de heide eene nood- of schuurkerk" en in een voetnoot 
voegt hij toe: "Alzoo twee schuurkerken".
Nu duidelijk is dat de grenskerk van Lommel niet op Am prijt maar elders heeft gestaan, moet 
toch onder ogen gezien worden dat er op Amprijt een grenskerk heeft gestaan, namelijk voor 
Bergeyk en Eersel tezamen op de plaats aan de Haagdoorn die ik beschreef, met daar in de 
buurt (namelijk aan de Neerrijt nr. 25) de pastorie. De andere grenskerk eveneens met pastorie 
stond op de grens tussen Lommel en Luyksgestel.
Vanuit deze gedachte ga ik nog eens opnieuw kijken naar de akten die Dominicus de Jong over 
de Luykgestelse grenskerken opgenomen heeft in zijn boek Grenskapellen (1963). Het gaat 
om akten van 1655 en 1660. In de eerste akte ("voor Bergeyk op Amprijt") wordt door een vijftal 
Bergeykenaren geregeld dat ze een stuk grond pachten op de hei terwille van de bouw van iets. 
U gelooft het misschien niet maar bij die vijf zitten de volgende namen: Berchmans en Van 
Poppet. Het weldoen zat dus al lang in deze families. De pachtprijs was als volgt: "jaerlycx 
eenen gulden oft twintich stuyvers Hollants geld".
Boven de tweede akte zet Dominicus de Jong: "voor Eersel op Amprijt", dus een stuk grond 
voor de grenskerk van Eersel. Maar nieuwe lezing van de akte maakt duidelijk dat het gaat om 
"seecker percelen", met daarbij "eenen seeckeren affgegraven hoff met de vesten" en dat dus 
dit stuk grond niet de plaats van een grenskerk aangeeft maar de plaats van de pastorie, 
namelijk: Neerrijt 25. De conclusie luidt dus: niet twee grenskerken op Amprijt, maar een 
(namelijk voor Bergeyk en Eersel samen) en daarbij een pastorie.
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Bedevaartskapel in Weebosch
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13. KAPELLEN

Het ging in de serie strikt genomen over de grenskerken, dat wil zeggen een bepaalde groep 
schuurkerken die tussen 1648 en 1672 gebouwd en gebruikt werden, maar onwillekeurig 
kwamen er ook kapellen ter sprake. Johan Biemans, heemkundige en conservator van het 
Eichamuseum in Bergeyk, meldde mij dat de Kapelledries en het Kapellerpad in W eebosch wel 
degelijk naar eenzelfde kapel wijzen. In de late Middeleeuwen heeft er namelijk in W eebosch al 
een kapel gestaan (genoemd in 1476) die nu verdwenen is. Beide wegen - zegt Johan - hebben 
met die kapel te maken. Dat kan inderdaad best waar zijn. Het feit dat het Kapellerpad linea 
recta naar de plaats van de voormalige grenskerk loopt, hoeft daarmee niet in strijd te zijn. Op 
de fundamenten van de in 1702 afgebroken Middeleeuwse kapel werd in 1957 achter de 
Gerardus Majellakerk een Lourdesgrot gebouwd . Vlak erbij staat de achthoekige 
bedevaartskapel die in 1949 gebouwd is. De bedevaartskapel staat beschreven in het boek 
Lang's Heren Wegen van Peter Vermeulen. Johan Biemans heeft onder dezelfde titel vroeger 
al veel over kapellen in onze regio geschreven, o.m. in het Bisdomblad. Over de kapel bij het 
openluchttheater op "den Uytvanck", dus langs de weg van Weebosch naar Luyksgestel, vertelt 
Johan nog het volgende: deze veldkapel werd vlak na de oorlog opgericht door de Zang- en 
Toneelvereniging De Kempengalm en de bouw ervan kon betaald worden met de opbrengsten 
van het toneelspel van Antoon Coolen "Kinderen van ons volk".
In het genoemde kapellenboek worden bijvoorbeeld de volgende kapellen in onze regio 
beschreven: in Bergeyk het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Brabant aan 't Hof, het 
Mariakeske op 't Loo en het kapelletje in het Patersbos/ Openbaar wandelpark; in Luyksgestel 
de kapel van het Heilig Kruis en een kapelletje als dank voor boorlingen oftewel het 
Crijnenkapelletje; in Eersel de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Kempen op de markt en het 
studentenkapelletje of Mariakapelletje aan D'n Dijk; in W eebosch de kapel van Onze Lieve 
Vrouw van de Kempen en de Bedevaartskapel; in W esterhoven de Valentinuskapel; in 
Valkenswaard de Mariakapelletjes aan de Luikerweg en op de Zeelberg; in Borkel en Schaft de 
zogenaam de tweelingkeskes (twee Mariakapelletjes) en een Mariakapelletje in de muur van de 
Achelse Kluis, en in Riethoven de vier devotiekapelletjes ter ere van Maria. W ie volledig 
geïnformeerd wil zijn en ook de bijbehorende wandelroutes wil hebben, moet het boek 
aanschaffen. Inmiddels schijnt er een initiatief van Brabants Heem te zijn om te komen tot de 
productie van een volledig overzicht van alle veldkapellen in Noord-Brabant.

In het artikel Reacties en Perspectieven in deze reeks noemde ik een "Capelle op 't W itrick" 
die genoemd staat op de wandkaart van het Hertogdom Brabant uit 1656; deze kapel zal zeker 
niet de M idddeleeuwse kapel van W eebosch zijn; maar verder weet ik nog niet waar deze kapel 
precies gestaan heeft. Op die wandkaart wordt Valkenswaard aangeduid als " W edert op Dries 
ofte W erkem Weert". Maar ik vermeldde al dat de kaart uiterst slordig is. W aarschijnlijk zal dus 
wel niet bedoeld zijn dat Valkenswaard opvalt door het harde werken. In het beroemde 
Aardrijkskundig W oordenboek (deel 11 uit 1848) trof ik nog de volgende mededeling aan:
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"Men heeft eenen koren- en runmolen, op den Dommel, waarvan dit gehucht onder de naam 
van () Venbergschen Molen voorkomt. Ook stond hier te voren eene kapel, die echter thans niet 
meer in wesen is". W ie weet er nog iets over de periode dat deze kapel nog wel "in wesen" 
was?

Droge sloten: vroeger stroompjes, een rijt



14. RIJN, RIJT EN AMPRIJT

De naam "Amprijt" roept vragen van en bij lezers op. Veel mensen vinden het een wat 
mysterieuze naam. Het is in elk geval een naam waarover alleen al makkelijk een boek te schrij
ven is. Ik zal hier enige hoofdzaken aangeven. Eerst maar eens kijken wat Panken te melden 
heeft, en inderdaad in de Geschiedenis van Luiksgestel (1902) schrijft hij:
"Het zij deze streek grond de benaming draagt van amb-, damp- o f dom prijt zal de beteekenis 
wel lage rijt wezen." Het is in elk geval de naam van een beekje, ter plaatse ook wel de 
Runderleep genoemd. In het gebied van Bergeik, Luyksgestel en Postel komt de naam "rijt" als 
waternaam veel v o o r . Het is echter geen typische streekeigen benaming. De naam "rijt", die 
verwant is met "ret" o f "rit" komt namelijk in heel De Kempen voor, vooral ten Noorden van de 
Grote Nethe. In Loenhout en M erksplas is er de Kleirijt, in de buurt van Baarle ligt het gehucht 
Reth en stroomt de Rethse loop. Vaak ziet men bij algemene waternamen, zoals "Rijt", dat deze 
van een watertje overgaan op het land erlangs. De betekenis wordt dan verruimd tot een nat, 
dompig terrein. En zo komen we zeer dicht bij de door Panken gegeven uitleg die er overigens 
met zijn constateringen zelden naast zit.

Enkele bekende waternamen die in een zeer groot gebied gebruikt worden zijn waternamen als 
A (dat zowel in het Oudgerm aans als in het Latijn "water" betekent), Laak (bijvoorbeeld: lek),
Lei, Loop, Mark, Rijs (Aa of W eerijs bij Breda, R ijsbergen) en ook "Rijn". Met dat laatste woord 
komen we op een zeer belangrijke kwestie in de geschiedenis van de lage landen, dus van ons 
land. De vraag is namelijk: was de huidige Rijn dezelfde rivier in het jaa r 1200, 1000, 800, 500 
en in de tijden voor Christus. De komende jaren zal deze vraag intens ter discussie komen te 
staan, vanwege het archeologisch onderzoek dat o.m. mogelijk wordt door de aanleg van de 
Betuwelijn. De kwestie w aar het werkelijk om gaat, is eigenlijk zeer eenvoudig: steeds zal blij
ken dat er vondsten gedaan worden die tot twaalf meter beneden de huidige oppervlakte kun
nen liggen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld vondsten uit de Romeinse tijd dan moet men 
meters diep graven. Dat betekent dat er in de periode vanaf het jaa r 250 (toen de Romeinen 
begonnen weg te trekken) onvoorstelbaar omvangrijke en ingrijpende veranderingen moeten 
hebben plaats gevonden in de bodemgesteldheid van ons land. Hier moet men denken aan 
langdurige en zware overstrom ingen van de zee (trangressies), een totaal ander gedrag van 
rivieren, en bij het terugtrekken van de watermassa's een gigantische vervening. De lage 
landen voor het jaar 1000 zijn ons eigenlijk amper bekend. Een voorbeeld om deze gedachte te 
illustreren is bijvoorbeeld Antwerpen. Antwerpen lag, volgens oorkonden, in de pagus (= land
streek) Rien. In de loop van veel jaren historisch leeswerk ben ik tot de conclusie gekomen dat 
je  het beste alle oorkonden die iets zeggen over de tijd voor het jaar 1000 in beginsel als onbe
trouwbaar kunt beschouwen. M aar goed, hoe zit het nu met Rien? In een recent proefschrift op 
het terrein van de ruimtelijke wetenschappen (Van Turnhoutervoorde tot Strienerm onde) 
spreekt Karei Leenders wel enige tw ijfel uit over de historische realiteit van Rien, maar hij con
cludeert uiteindelijk dat de betreffende streek een tijd zo genoemd is. Van die bevinding ga ik nu 
uit.
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Zo noemt Leenders een oorkonde die betrekking heeft op de jaren 911 - 915 (maar waarvan we 
alleen maar een "afschrift" hebben van vele eeuwen later) die van een abdij bij Mechelen het 
volgende z e g t : "in comtatu Renis". Renis? Met andere woorden: zijn woorden als Rien, Renus, 
Renis, Rijn woorden voor hetzelfde? Antwerpen en Mechelen lagen in het gebied van de Rijn? 
Nog anders gezegd: zijn er perioden voor (laten we zeggen) het jaar 1000 dat de stroom gebie
den van bijvoorbeeld Schelde, Maas en Rijn er heel anders uitzagen dan vandaag? W aarschijn
lijk zal het antwoord "ja" moeten luiden. Maar Leenders gaat niet verder dan verhalen over 
Rijn-landers die aan de Schelde gewoond en gewerkt zouden hebben. (En dat kan natuurlijk op 
zichzelf best kloppen.)
De naam Rijn is een algemene naam voor waterlopen in een groot deel Europa ( bijvoorbeeld 
Reno in Italië) maar ook in onze streken: namen als "Run" (Veldhoven) en " Ren" (Renhoek te 
Leende) zijn bekend. Misschien gaan woorden als Rijs, Rijt en Rijn wel alle terug op een grond
woord rij. Ook hier komt Panken weer met een uiterst interessante opmerking (Geschiedenis  
van L u yksg este l): "Rietbosch, nu Riebosch geheeten, onder Luiksgestel aan de Postelsche 
grens is een uitgestrekt ven. Onnoodig de afleiding te verklaaren. Rie kan echter ook rijt, eene 
rivier of beek beteekenen".
Een typisch stukje Panken. Weinig woorden en veel inhoud. U moet het een paar keer lezen.
En nu tot besluit een merkwaardigheid. In de Geschiedenis van Luiksgestel verm eldt Panken 
op bladzijde 42 en 43 de volgende omschrijving van Luyksgeste l: "Com m une de Luiksgestel. 
Bouches du Rhin". Luyksgestel aan de monden van de Rijn? Daar sta ik even van te kijken. 
W at kan dat betekend hebben?
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15. ZOEKEN IN DE AMPRIJT

We waren al een heel eind gekomen met de kwestie van de grenskerk op de Am prijt oftewel op 
de Ampreiden. In de jaren na 1648 heeft Luyksgestel twee grenskerken gehad namelijk een 
voor Lommel op de grens tussen Lommel en Luiksgestel en een andere voor Bergeyk , Eersel 
en Weebosch in de Amprijt. Deze laatste kerk werd ook enige tijd bezocht door vroegere inwo
ners van Borkel, dus vanuit het grondgebied van het huidige Valkenswaard. En daar ging het 
om in deze reeks artikelen. Op Amprijt lag in die tijd ook een nogal luisterrijke pastorie, namelijk 
op de plaats van de boerderij van Jan Mollen, Neerrijt 25. De grenskerk lag volgens Panken aan 
de Haagdoorn, volgens ons in een opvallend stukje bos aldaar. De zaken waren duidelijk, we 
waren er uit. O f toch niet helemaal?

"Die kerk heeft volgens mij, ik bedoel volgens ons moeder, niet precies daar gelegen", zegt Sjef 
Kooien uit Luyksgestel. "Ons moeder zei altijd als we in de buurt van de Dojeput waren dat daar 
een kerk gestaan had". Door de telefoon zoeken naar de plaats van de voormalige grenskerk is 
niet te doen , dus we gaan erop af. Enkele dagen later rijden we in het gebied tussen de 
Runderbochten , Hoolstraat en Haagdoorn, maar Sjef vindt geen duidelijke herkenningspunten 
meer. Ook hier heeft de ruilverkaveling huisgehouden (zegt de een) of gemoderniseerd (zegt de 
ander).

W e staan enkele minuten op het kruispunt van de zandwegen Hoolstraat en Haagdoorn te 
redeneren en daar komt een politiesurveillance wagen aan. Vol vertrouwen zien we de toekomst 
tegemoet. Midden in de mistig-grijze verlatenheid wordt ons vriendelijk gevraagd of we iets 
zoeken . "Ja, inderdaad," zeg ik, "de plaats waar vroeger een grenskerk gestaan heeft".
Ondanks het feit dat deze kwestie niet tot de taak van de politie gerekend wordt, denken de 
agenten stevig mee. Maar ook met deze ondersteuning komen we niet verder. Sjef stelt nog een 
vraag over de kleuren van de politiewagens (er blijkt inderdaad een relevant verschil te zijn) en 
over het aandachtspunt wat ze hier eigenlijk aan het doen zijn. Het blijkt om vuurwerkcontroles 
te gaan. Bij het afscheid bedank ik de agenten uitbundig dat ik mijn kofferbak niet heb hoeven 
open te maken . Er wordt breed gelachen.

Allemaal goed en wel maar zo komen we niet verder. Sjef krijgt een ingeving, ik zie het aan zijn 
gezicht. We moeten naar iemand die de streek echt van vroeger kent, naar Nard Theuws. Die 
woont in een boerderij in het gehucht Rund. W aar lag nu eigenlijk precies de Dojeput met vlak 
daarbij de grenskerk? Nard begint uit te leggen hoe het vroeger in elkaar zat met de wegen. Die 
lagen anders dan nu.
Kern van de zaak blijkt dat ik me vergist heb in de Hoolstraat. De oude Hoolstraat lag voorheen 
een stukje meer richting Luyksgestel. De plaats ervan is nog te zien aan een aantal oude 
eikenbomen. W ie vanaf de Neerrijt de Runderbochten afrijdt, ziet na 700 meter aan de 
linkerkant, dat wil zeggen 300 meter voor de huidige Hoolstraat, een zevental eiken in de 
weilanden staan.
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Daar lag de vest, d.w.z. een stuk grond met een gracht erom heen en daar heeft de grenskerk 
gestaan. Iets verderop langs de oude Hoolstraat lag de Dojeput, op een wat hoger gedeelte in 
het landschap, niet ver van de Haagdoorn. Het slootje Neerrijt kwam dus niet uit in de Dojeput 
maar ontsprong er. We zijn het gedrieen eens: zo moet het geweest zijn. "Nard bedankt en tot 
kijk".
V roeger kon je op de plaats van de Dojeput drie klokken kon horen luiden: die van 't Loo, van 
W eebosch en van Luyksgestel. Sjef w eet ook waar de schuurkerk op 't Loo in Bergeyk gestaan 
heeft. Deze keer weet hij het van zijn vader. In 14-18 werden er bij het graven van loopgraven 
op ’t Loo knekels gevonden en naderhand ook door kinderen die daar aan het spitten waren. De 
beenderen en doodshoofden kwamen van het kerkhof van de voormalige schuurkerk. Deze lag 
in de driehoek die gevormd door de weg van Bergeyk naar Luyksgestel en de Frater 
Romboutsstraat. Op de punt ligt nu een kapelletje en erachter zijn bejaardenwoningen 
gebouwd.
Daar lag voorheen de schuurkerk met kerkhof en naderhand heeft er nog een brandweerhuisje 
gestaan en weer later een kadaverhuisje.
Op dat moment neen ik afscheid van S je f , want hij gaat zijn auto ophalen, maar ik keer terug 
naar het begin van onze ontmoeting. Ik heb namelijk een sterk verhaal voor het laatst bewaard. 
In mijn artikel "Terug naar Luyksgestel” meldde ik dat de families Berchmans en Van Poppel 
een rol hebben gespeeld bij het stichten van de grenskerk en ik voegde daaraan toe:
"Het weldoen zat dus al lang in deze families".

Op de bewuste namiddag kom ik bij S jef Kooien binnen en op de tafel in de kamer ligt 
uitgespreid een gedetailleerde stamboom  van de familie Van Poppel. En wat blijkt: de 
voormalige burgemeester van Bergeyk is inderdaad een nazaat van Jan Evert van Poppel 
(geboren 1513). De Van Poppels zijn een familie van hoefsmeden en wapensmeden. De 
zeventiende-eeuwse Van Poppel die zich met de grenskerk bemoeide, was ook een hoef- en 
wapensmid. Er komen heel wat Adriaans in de stamboom voor.
Erg interessant is het volgende. Sinds de zeventiende eeuw wordt er in de Van Poppel-familie 
een houten kruisbeeld doorgegeven dat gesneden zou zijn door een herder zo'n 250 jaar 
geleden. Het kruisbeeld is er nog steeds en u ziet het op de foto.
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Kruisbeeld uit de Caeciliakerk van Veldhoven. Het corpus is waarschijnlijk gemaakt in 
een Belgisch-Brabants atelier (mogelijk Brussel) o f  mogelijk is het van Nederrijnse 
oorsprong. Strikt te bewijzen valt het niet, maar met grote waarschijnlijkheid is dit 
kruisbeeld vanaf zijn ontstaan in Veldhoven geweest. Het wordt gedateerd tussen 1450
1500. Het is een reële mogelijkheid, dat dit kruisbeeld is vervaardigd in opdracht van 
de broederschap o f  ’gulde' van het H. Kruis te Zonderwijk welke in 1459 door enkele 
inwoners van de parochie Zonderwijk(-Veldhoven) is op gericht. 7!’
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16. KRUIS - KRUISBEELD - KRUISKERK

Het artikel over "Zoeken in de Amprijt" beloofde aan het slot een foto van het kruisbeeld dat al 
een aantal generaties bij leden van de familie Van Poppel aanwezig is. Maar door 
omstandigheden werd de foto niet afgedrukt. Bij dezen dan. Meteen een goede reden om bij het 
onderwerp "kruisbeeld" eens stil te staan, temeer omdat Luyksgestel tenslotte een Kruiskapel 
heeft.
W at kruisbeelden o f crucifixen betreft trof ik onlangs een interessante passage aan in het 
filosofische werk "De compositie van de Wereld" van Harry Mulisch. Hij vertelt daarin dat de 
kruisdood, afkomstig uit Carthago, de Romeinse methode was voor de executie van zware 
misdadigers. Tot de vijfde eeuw was men zeer terughoudend met het afbeelden van een echt 
kruis en werd de God-mens nooit aan een kruis afgebeeld. De Christenen wilden immers geen 
verband leggen tussen de kruisdood van Jezus en die vernederende Romeinse straf die 
doorging tot in de vierde eeuw. In de eerste eeuwen werd een kruis gesymboliseerd door middel 
van de letter X ( dat de naam van Christus voorstelt). Pas heel geleidelijk werd er een echt kruis 
in beeld gebracht. Mulisch beweert dat het eerste echte kruis, dat wil zeggen als afbeelding van 
het kruis op Golgotha, stamt uit de jaren rond 430. Het is te vinden op een houten deur in de 
Santa Sabina in Rome.
Op dit eerste crucifix ziet men Christus voor de nauwelijks zichtbare contouren van een kruis 
staan. ("Deze contouren kunnen gezien worden als het definitieve einde van de klassieke 
cultuur", zegt Mulisch.) In de volgende eeuwen w ordt Christus bij, met en aan het kruis 
afgebeeld. Lange tijd - namelijk in de Romaanse kunst - verschijnt Christus als triomfator, die 
het kwade overwonnen heeft, gekroond en in koninklijk gewaad. Pas in de Gothiek was men zo 
ver dat de kleding teruggebracht kon worden tot een lendendoek, de koningskroon werd 
vervangen door een doornenkroon.
"En het lijden en de dood van de mens begon", voegt Mulisch eraan toe. Zelden of nooit echter 
werd de kruisdood in zijn werkelijke toedracht afgebeeld: de kruisiging was een verschrikkelijk 
gebeuren. Deze manier van denken in termen van kruis-en-beeld typeert de Middeleeuwen (500 
- 1500). Ze is tot nu toe ook in onze W esterse cultuur gangbaar gebleven, maar vanaf de tijd 
van het Protestantisme verdween steeds meer het beeld van het kruis. Het naakte kruis, het 
kruis op zichzelf keerde vanaf die tijd terug, en markeerde dat de Middeleeuwen voorbij waren. 
Het kruis ze lf werd geleidelijkaan een symbool. En steeds meer wordt dat symbool abstracter 
vormgegeven. In de nieuwe serie Kerken in de regio, die binnenkort start, zal op gezette tijden 
ook ingegaan worden op kruis, kruisbeeld en kruisweg.

47



In die serie komt er ook een beschrijving van de Kruiskapel van Luyksgestel, een beschrijving 
waarin enkele zeer opmerkelijke zaken aan de orde zullen komen. Ik wil daar nu echter niet op 
vooruitlopen maar me beperken tot een opvallend verhaal dat ik hoorde van een 
Luyksgeste lnaar. We zaten in het Pannehuis en ik vertelde dat ik met het onderwerp 
"grenskerken" bezig was. Mijn gesprekspartner begon met de vraag of ik w ist dat de 
Martinuskerk, de Molen, een klein kapelletje en de Kruiskapel op een lijn lagen. Ik opperde dat 
ik dat niet raar vond omdat deze gebouwen voorheen wellicht langs een bepaalde weg lagen. 
Dat was niet slecht gedacht, maar wel oppervlakkig benaderd. De man beweerde dat 
verschillende w ichelroedelopers ervan overtuigd waren dat de Kruiskapel op een knooppunt van 
leywegen of leylijnen ligt en dat een van die wegen langs de genoemde gebouwen liep. Mensen 
die geloven in de werking van de w ichelroede menen dat over de aarde aardstralen lopen of 
beter gezegd: signaalbanen. Leywegen zijn belangrijke signaalbanen en - snuffelend in wat 
literatuur - las ik dat in 1925 Alfred W atkins (in zijn boek The old straight track) "aangetoond" 
heeft dat leylijnen o f leywegen in feite zeer oude paden zijn die met behulp van stenen en 
steencirkels werden gemarkeerd. Juist op de plaats van die steencirkels, beweert Watkins, 
bouwden de eerste Christenen hun kerken. Op die wijze werden namelijk heidense 
monumenten "gekristend". En tot die "heidense" monumenten rekent W atkins bijvoorbeeld ook 
grafheuvels. Ook vanuit mijn kritische en gereserveerde houding ten aanzien van deze 
informatie moet ik toegeven dat een aantal zaken met betrekking tot Luyksgestel kloppen.
Iedere lezer moet er het zijne maar van denken. Tijdens het schrijven van dit artikel ontdekte ik 
een boek over het verband tussen leylijnen en kerken, namelijk: W igholt Vleer, Leylijnen en 
Leycentra in de lage landen, 217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen, uitgegeven bij 
Ankh-Hermes te Deventer. Laat ik mijn nieuwsgierigheid maar toegeven: ik ga het lezen.
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17. LUYKSGESTEL EN DE RIJN

Het a rtik e l" Rijn, Rijt en Amprijt" heeft tot allerlei reacties geleid, waarvan ik er hier nu vier aan 
de orde stel, omdat die hetzelfde onderwerp betreffen. Eerst even de kern van de zaak. 
Luyksgestel heeft natuurlijk niet aan de Rijn gelegen, zoals enkele humoristen me vroegen. Wel 
beweerde ik dat het stroomgebied van de grote rivieren in bepaalde perioden anders moet zijn 
geweest dan "sinds mensenheugenis" ( = sinds er betrouwbare oorkonden en kaarten zijn) en 
ook dat Luyksgestel rond 1800 genoemd wordt "Commune de Luiksgestel. Bouches du Rhin". 
Mij verwonderde niet de Franse taal, maar wel de uitdrukking " mondingen van de Rijn", m.a.w. 
waarom niet mondingen van de Maas of van de Schelde?

De heren J. Bank uit Velhoven, H. Frieke uit Veldhoven (bezig met en geinteresseerd in ligging 
en werking van watermolens), L.C.H. Eijkelenboom (bezig met de genealogie van zijn familie, 
afkomstig uit de Alblasserwaard) en de heer J. van der Bruggen uit Luyksgestel wijzen mij 
allemaal op de indelingen van de Franse staat en de door Frankrijk bezette gebieden in 
departementen. Onder meer verwijzen ze naar deel 4 van de Geschiedenis der Nederlanden en 
deel 1 van de onlangs verschenen Geschiedenis van Noord-Brabant. Jan van der Bruggen blijkt 
zich zelfs zeer intensief met deze kwestie bezig te hebben gehouden en te houden. Vanuit een 
functie bij het gerechtelijke apparaat in Zeeland kreeg hij belangstelling voor de geschiedenis 
van het notariaat. In dat kader heeft hij veel informatie verzameld - een proefschrift waardig - 
over de rechterlijke en burgerlijke indeling van ons land vanaf de tijd van de Republiek (1648). 
A ls ik bij Jan op bezoek ga, blijkt hij een doorwrocht college voorbereid te hebben. Hij heeft in 
kaart gebracht de voortdurend veranderende indeling van ons land in departementen, 
arrondismenten, kantons en gemeenten, daarbij sterk het oog gericht op de kantons. Notariaten, 
vrederechters, kamers van koophandel en belastingsdiensten waren immers vaak op het niveau 
van kantons georganiseerd. Als ik al dat materiaal overzie dan denk ik dat er in elk geval een 
stevige computer nodig is om de steeds w isselende situaties in beeld te brengen. In snel tempo 
blijken indelingen en herindelingen elkaar opgevolgd te zijn.

Maar nu naar de departementen. Er zijn drie fasen te onderkennen in de inlijving van ons land 
bij Frankrijk en voortdurend verandert er iets in naamgeving en omvang van de departementen. 
Daarom alleen de grote lijn. In 1795 worden Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg ingelijfd en 
ingevoegd in respectievelijk het departement van de Schelde en het departement van de Roer.
In die periode hebben we in deze streek het departement van de Dommel. In 1807 wordt (nu 
citeer ik Panken) "bij tractaat van 11 november 1807 te Fontainebleau gesloten, het dorp 
Luiksgestel door keizer Napoleon I aan zijn broer, den koning van Holland, tegen de veel 
grotere gemeente Lommel afgestaan". Na een conflict met zijn broer Lodewijk neemt Napoleon 
in 1809 de zuidelijke provincies van ons huidige land in bezit en deze worden ondergebracht in 
het departement van de Twee Nethen (Antwerpen-Breda) en het departement van de Rijn 
(Nijmegen - Den Bosch - Eindhoven), en tot dit departement behoorde Luyksgestel.
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IV . Bij Frankrijk in gelijfd , 1810— 1813.



En zeer korte tijd later - officieel in 1811 (Lodewijk Napoleon heeft dan afstand gedaan van de 
troon) - werd Holland in zijn geheel bij Frankrijk ingelijfd en komen er de volgende departe
menten bij: de Zuiderzee (Amsterdam - Hoorn), Monden van de Maas (Den Haag, Rotterdam, 
Dordrecht), Monden van de IJssel (Zwolle - Deventer), Boven-IJssel (Arnhem - Zutphen - Tiel), 
Friesland, W ester-Eems (Groningen) en Ooster-Eems (Embden - Aurich). Het bestuur is dan in 
Franse handen.

Politiek gezien duurt deze situatie niet lang, want reeds in 1812 (Tocht naar Rusland) en 1813 
(Leipzig) lijdt Napoleon zijn nederlagen. Met het Congres van Wenen komt er officieel een einde 
aan de Franse tijd. Noord-Nederland en Zuid-Nederland worden samengevoegd en Koning 
Willem 1 treedt met een nieuwe grondwet aan. Deze bepaalde dat het "Koningrijk" der 
Nederlanden de volgende "provinciën" omvatte Brabant, Limburg, Gelderland, Luik, Vlaanderen, 
Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Antwerpen, Utrecht, Vriesland , Overijssel, Groningen 
en Drenthe.
Politiek gezien was de Franse tijd ten einde, maar lange tijd moest men nog werken met de 
Franse wetten die geleidelijkaan vervangen werden door Nederlandse ontwerpen: de burgerlijke 
wetten bijvoorbeeld in 1839, de wetten in verband met het notariaat in 1842 en de 
strafwetgeving pas in 1870.

De grenskerk op Amprijt leek op die van Orthen
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18. HEIKERK EN VRIJKERK

Vlakbij de Dooieput op Am prijt in Luyksgestel stond de grenskerk of heikerk van Bergeyk. 
Actieve Bergeykenaren namen in 1655 het initiatief voor de bouw ervan, namelijk: Peter 
Berchmans, Dirck van Esch, Jan van Poppel, Adam van Poppel en Jan Peter Palen. Over de 
betrokkenheid van de familie Berchmans vermeldt Panken in zijn Geschiedenis van Luyksgestel 
nog het volgende : "Onder de begiftigers der Heikerk was Adriaan Berchmans in 1720 die eene 
som schonk, waarm ede de kerk en pastorie verbeterd zijn, met de verplichting jaarlijks voor 
zijne ziel 5 jaargetijden op te dragen". Panken vermeldt bovendien dat in deze grenskerk steeds 
een "relikwie van den grooten H. Kerkvader Bernardus" werd vereerd.

En verder nog dit: "In de Heikerk van Bergeik kwamen de Roomsch Katholieken van ver
scheidene dorpen der Meierij zoveel doenlijk hunne godsdienstplichten, voornamelijk tusschen 
de jaren 1648 en 1672, waarnemen. Vermoedelijk hebben dit inwoners van zeven plaatsen, 
waaronder zelfs W intelre, O irschot en Meerveldhoven alzoo op een afstand van 3 en 4 uren 
gedaan. Na het timmeren dezer kerk ontstonden eenige wegen of paden van sommige 
gehuchten te Bergeik en Eersel derwaarts. Men noemde deze kerk wel eens "Vrijkerk" omdat ze 
op grond stond van een dorp waar de godsdienst vrijelijk mocht beoefend worden". De heer 
Lieberom uit Knegsel attendeerde mij op het volgende citaat uit Panken's Korte beschrijving van 
Knechsel:
"Toen in het midden der 17e eeuw alle openbare godsdienstoefening ten strengste door de 
gereformeerde landsregering verboden was, konden de inwoners van Knechsel in geene kerk 
mis hooren enz. dan in de schuurkerk door Bergeik onder Luiksgestel gebouwd en door die van 
Valkenswaard onder Achel gebouwd, beide op een afstand van 2 1/2 uur."

In de uitgave van de Dagboeken van Panken (1819 - 1904) wordt steeds over "heikerk" 
gesproken. V ijf van de zes delen zijn inmiddels verschenen. We wandelen eens met Panken 
mee, door de tijd en door de ruimte. In september 1839 brengt de dan 20 jaar oude Panken een 
bezoek aan de heikerk. Hij dateert de bouw van deze grenskerk al in 1648 en dat is acht jaren 
te vroeg. De vergissing is wel begrijpelijk want het kan best zijn dat de pastorie, gelegen op de 
plaats van de huidige Neerrijt 25, toen al wel betrokken werd. Er gaan 27 jaren voorbij, het is 
oktober 1866, aleer Panken de plaats van de heikerk weer bezoekt. Maar de locatie is dan veel 
moeilijker te vinden.
Het straatje "of kleine karweg" ernaartoe is verdwenen, evenals de zware eik en een van de 
twee oude "herrentijnen" . Landschappelijk is er behoorlijk huisgehouden. Maar de oude gracht 
is er nog en dus is de locatie duidelijk. Ruim twintig jaar later, in 1887 ( Panken is dan 68 jaar) 
meldt Panken dat hij te Luyksgestel op het raadhuis met de burgemeester de dorpskaart en de 
kadasterkaart onderzoekt "wegens de perceelen enz., waarop de eerste heikerk en de pastorie 
van Bergeik stonden". In 1891 gaat hij met Jan Borrenberghs "van den Neerrijt denzelfden weg 
naar de gewezen Heikerk, die onze Voorouders van 1648 tot 1779 bewandelden".
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En hij merkt op : "Ik maakte ter plaatse w eder menigvuldige aanteekening", want Jan weet nog 
van alles via "wijlen zijnen oplettenden vader". En dan een jaar later zien we de oude(re) 
erudiete Panken (73) door de Am prijt zwerven. "In weerwil der hitte, wandelde ik 30 (mei), des 
middags een ure, langs den Treurenberg, de plaats der oude Heikerk en Doodenput, de Rijt, 
akkers, beemden enz., groote omwegen makende, naar de kerk te Luiksgestel". "Groote 
omwegen makende" denk ik en ik sta er echt een tijdje bij stil. Vervolgens ga ik nog eens 
aandachtig turen op een kaart Luyxgestel int Jaer 1692 (Topog.Franc.), die ik gekregen heb 
van Jan van den Dungen, en nu pas begin ik de plaats van pastorie en kerk op die fascinerende 
kaart beter te ontwaren. Soms m oe tje  eerst een aantal dingen weten om goed te kunnen kijken.

De kluis 100 jaar geleden
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19. DE GRENSKERK VAN VALKENSW AARD

Nemen we het gebied van de huidige gemeente Valkenswaard en gaan we terug in de tijd naar 
de periode 1648 - 1700 en raadplegen we de tot nu toe bekende documenten, dan blijkt het zeer 
aannemelijk dat de volgende grenskerken op enig moment van betekenis geweest zijn voor de 
toenmalige bewoners van dat gebied: Bolderdijk in Someren, Hugten nabij Maarheeze, 
Beverbeekse heide in Achel, Achelse kluis, en Am prijt in Luyksgestel. Vanaf 1648 konden de 
mensen terecht op de Bolderdijk, vanaf 1652 in Hugten, vanaf 1656 op de Beverbeekse Heide 
en ook op Am prijt en vanaf 1686 op de Achelse kluis.

Op de plaats van de Achelse kluis stond eerst een woning voor de verbannen pastoor Tielens 
van Valkenswaard en deze woning diende ongeveer 15 jaa r tevens als pastorie van de 
grenskerk op de Beverbeekse Heide. In 1686 bouwen de kluizenaars na de stichting van de 
Ermitage of Kluis ook een kapel, die in 1736 vervangen w ordt door een kerk. Van deze kapel en 
kerk hebben bewoners van het gebied van Valkenswaard op gezette tijden gebruik kunnen en 
moeten maken. In 1885 en 1886 bouwt de bekende architect P. Cuypers de huidige kerk van de 
Kluis en deze kerk wordt na 1945 voltooid tegelijk met de nieuwbouw van de Achelse kluis 
onder leiding van de architect Jos Ritzen. Lettende op de periode van 1648 tot 1795, blijkt de 
Kluis uiteraard DE grenskerk van Valkenswaard. Daarom in dit artikel van deze reeks nogmaals 
aandacht voor de Achelse kluis.

Die aandacht is beperkt gehouden. Over de huidige kerk verschijnt er immers een apart artikel 
in de reeks, Kerken in de regio die binnenkort van start gaat. Over de geschiedenis van de 
Achelse kluis zijn er diverse boeken verkrijgbaar (o.m. in de nieuwe boekwinkel van het 
klooster); daarin komen wel enkele onderwerpen naar voren die in de toekomst nader 
onderzocht en belicht zouden kunnen worden. In noem enkele thema's: op enige meters diepte 
zijn op de gronden van de Kluis onder een laag veen tal van bomen gevonden die alle in 
dezelfde richting liggen; de kluis bezit in de bibliotheek een zogenaamde Cistercienser Missaal 
uit de periode rond 1300 en afkomstig uit Aragon in Spanje; de relaties van de Achelse Kluis 
met de abdij van Orval waar de huidige Abt Mare Gallant vandaan komt; ook de naam van een 
beek die bij de Kluis in de Tongelreep uitkomt en die onder Valkenswaard "Cattenrijt" heet(te).
In dit artikel wil ik twee personen volgen met betrekking tot de Achelse kluis. In het jaa r dat 
Petrus Panken sterft (1904) wordt Amandus van Bussel geboren.

Panken bezoekt de Kluis pas in de tweede helft van zijn leven. In 1867 wordt hij door een van 
zijn oud-leerlingen rondgeleid.
Zoals altijd en overal bekijkt hij aandachtig de bouw- en kunstwerken. De wijnberg heeft zijn 
belangstelling, en dat uitgerekend in het jaar dat het volgens andere bronnen een uitstekend 
kluiswijnjaar was.
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Daarna gaat hij naar Spoormans, de kastelein van de herberg die vlakbij de Kluis gestaan heeft 
(afgebrand in 1949), brengt vervolgens een bezoek aan de bibliotheek van de Kluis en stapt 
tenslotte nog naar de Tomp, de oude slottoren in Achel. In 1871 is Panken aanwezig als ju ist de 
abt van de Abdij van W estm alle arriveert en in 1881 ontmoet hij de abt van de Kluis (" schier 38 
jaren Trappist, vroeger onderofficier bij 't Nederlandsche leger") die het kerkhof van de Kluis 
heeft moeten verplaatsen naar Nederlands grondgebied. In België werden eigen kerkhoven 
verboden. In 1883 ziet Panken dat er sloten gegraven worden om de gebouwen van de abdij en 
pas in 1990 staat Panken zichzelf toe om op de kluis het m iddagmaal te gebruiken: "Wij 
spijzigden ten getale van veertien personen, de meeste uit W oensel waar 't kermis was ( ): 
gerstemelk, aardappelen met botersaus, erwten, wortelen, pannenkoek of struif, aardbeien met 
suiker, boterhams en voor elk een glas goed bier". Dat is in juni. In september hetzelfde verhaal: 
weer voornamelijk bezoekers uit Woensel en vrijwel hetzelfde menu. Hoe de contacten met de 
Kluis verder verlopen zijn, kunnen we nagaan zodra het zesde en laatste deel uitkomt van de 
Dagboeken van Panken.
Amandus (94), dichter van drie bundels "Gedichten van een oude monnik" en bibliothecaris, is 
gelukkig met zijn kloosterleven. Ik zie de verrukking in zijn ogen als hij vertelt dat hij elke dag de 
Mis opdraagt tussen 8 en 9 uur op zijn kamer. "Mijn altaar is mijn TV", zegt hij en weer kom ik 
een kloosterling tegen die de TV, radio o f krant kan missen, m aar wel van ’a lles’ op de hoogte 
is. Optim ist of pessimist? Optimist, absoluut, maar er zijn wel twee soorten zorgen die hem 
bezig houden, dat wel, eerlijk gezegd.

Hij kan geen tijd vinden om zijn eigen documenten eens goed te ordenen, en dat wordt toch wel 
tijd, maar tevens is het zo dat hij niet naar de hemel kan aleer de bibliotheek van de Kluis verder 
op orde is. De bibliotheek: 5 kilometer boekenplanken, waarop zeker 75.000 boeken, 
systematisch verdeeld over 5 modern ingerichte verdiepingen. De werkdruk in het klooster is 
erg g ro o t. Veel teveel werk voor zo weinig mensen. Voor wie dient al dat werk in verband met 
de bibliotheek? Hier toont Am andus zich een filosoof van nature en via studie.
Hij maakt een onderscheid tussen een bibliotheek an sich en een bibliotheek an uns. "An uns", 
dat geldt niet meer, de kloosterlingen moeten gewoon te hard werken om nog te kunnen lezen. 
"An sich" dus: het gebruik zal wel blijken, waarom zou je  daar toch niet op vertrouwen. Optimist 
inderdaad.
En verder de toekomst van het klooster. Amandus heeft zijn zorgen daarover uitgedicht. Ik loop 
zijn gedichten eens door en blijf hier en daar eens stil staan. "Sprong op mijn fiets, reed weg van 
huis, de wereld uit, recht naar de kluis, de stilte in: een nieuw begin." Zo begon het. En dan nu: 
"Ik zou nog wel wat willen leven om aan mijn broeders steun te geven" en het gedicht dat een 
wonder tegenwoordig niet onmogelijk is (hierbij opgenomen). "Het is toch heel wat anders als ik 
het zelf voor lees", zegt Amandus.
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20. BRONNEN

Belangstellende lezers kunnen op diverse manieren meer te weten komen over de periode 1648 
- 1672 in Valkenswaard en omgeving. Op de allereerste plaats volgt er zo dadelijk een lijst van 
de publicaties die gebruikt zijn voor het schrijven van deze reeks. De genoemde boeken zijn 
bijna altijd via de openbare bibliotheek te lenen.
Ook heemkundekringen, zoals bijvoorbeeld de actieve kring W eerderheem  (Valkenswaard: 
Feliciadal 6, 5551 BX Dommelen) , hebben vaak ook een kleine bibliotheek of een 
documentatiecentrum waarin materiaal te vinden is met betrekking tot de eigen plaats of streek. 
Deze heemkundekringen geven vaak een tijdschrift en soms zelfs een jaarboek uit. Zo heeft 
W eerderheem  een populair tijdschrift 't Periodiekske, waarin ik altijd eerst het gedicht van 
Dries van Dommelen lees, en een jaarboek Merckenswaert. In het jaarboek van 1994 stond 
een artikel van JW . Hagen over de kapel en schuurkerk van Borkel in de periode 1763 - 1809; 
ik heb daar amper gebruik van gem aakt omdat ik vooral de periode 1648 - 1672 in het vizier 
had.
De tijdschriften en jaarboeken van de Brabantse heemkundekringen komen met een zekere 
regelmaat aan de orde in Brabants Heem Ook het Noord-Brabants Historisch Nieuwsblad
biedt vaak informatie die voor een regio van belang is. Beide tijdschriften kan men raadplegen in 
de Openbare bibliotheek of men kan zich abonneren. Via deze tijdschriften wordt men nogal 
eens geattendeerd op onderzoek of literatuur die voor een bepaald thema van belang is of lijkt. 
Een buitengewoon omvangrijke en interessante bibliotheek met materiaal over de geschiedenis 
van Brabant, ook over het onderwerp van deze reeks, bevindt zich in de bibliotheek van de 
Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg; het lidmaatschap en zelfs het lenen van materiaal is 
gratis. U maakt tegelijkertijd kennis met het verschijnsel van de universitaire bibliotheek, dat wil 
zeggen met een inform atiebedrijf. U kunt daar zeer ouderwets zoeken door gewoon de rijen 
na te lopen en zo te vinden wat uw belangstelling heeft, maar veel efficiënter is het werken met 
een computer om het Brabant-bestand te raadplegen. Het personeel is bereid om u uit te leggen 
hoe u met dat apparaat moet omgaan. In het Noord-Brabants Historisch Nieuwsblad van juli 
1997 stond een kritisch artikel over de klantvriendelijkheid van de KUB-bibliotheek voor externe 
gebruikers. Mijn ervaring is dat iemand binnen een half uur uitstekend met het systeem  overweg 
kan. Gaat het even fout dan komt er hulp van het bibliotheekpersoneel, maar u kunt ook gewoon 
een student aanschieten. W ellicht is het een goed idee om met tweeen de KUB te bezoeken: 
twee weten en onthouden meer dan een. En verder gaat er waarschijnlijk een gouden tijd 
aanbreken voor wie wil zoeken in historische documentaties: namelijk via internet. Hierbij moet 
nog niet in eerste instantie gedacht worden aan archiefmateriaal ze lf (al komt er op den duur 
ook op dat terrein een grotere toegankelijkheid) maar aan boeken, artikelen en rapporten en ook 
allerlei beeldmateriaal. Nieuwe publicaties over de geschiedenis van Valkenswaard en 
omgeving in het algemeen liggen vrijwel altijd "in de kortste keren" bij Boekhandel Priem op de 
plank.
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Het informatiebedrijf



Lijst van publicaties

1. H.van Mierlo, "D 'oratorie (schuurkerk) van Verckensweerdt", in: Kempener Koerier 
25-5-1994

2. L.van der Sijpe, 150 jaa r Trappisten in Achel, Hamont 1996
3. D. de Jong, Momenten uit drie eeuwen kluishistorie, Achelse Kluis 1973 (recensie in het 

Eindhovens Dagblad 6-9-1973)
4. Edmundus van Well, Geschiedenis Achelse Kluis, Achelse Kluis 1975
5. A. Bruekers, De grenskerk aan de Booldersdijk, in: Nederweerts verleden 1987p. 163
6. D.de Jong, De grenskapel van Heeze en Leende, in: Heemkronyk 1 (1962, p. 9)
7. A.C.de Broek, De Stad en Meyerije van 's Hertogenbosch of deselver beschrijving, 1825 

(handschrift)
8. Dit gheyt aan der kereken van Leent, Leende 1974, p.38 e.v.
9. D. de Jong, Grenskapellen voor de katholieke inwoners der generaliteitslanden, Tilburg 

1963
10. J. Bots en H. Melotte, Van W edert tot Valkenswaard, Valkenswaard 1977, p.130 geven 

een beknopt overzicht van de bedienaren en pastoors van de St.Nicolaaskerk, onder wie 
Tielmanus Tielens (die pastoor was van de grenskerk in de Beverbeekse Heide).

11. J. van Oorschot, Vorstelijke vliegers, Tilburg 1974, bijlage 6
12. J.W. Hagen, De kapel en de schuurkerk van Borkel (1763-1809), in: Merckenswaert 

jaarboek 1994, p.123
13. L.F.W. Adriaensen, H ilvarenbeek onder de hertog en onder generaliteit, Am sterdam - 

H ilvarenbeek 1987
14. L.F.W. Adriaensen (red), Welpen van de Brabantse leeuw, Den Bosch 1991
15. D. de Jong, Het kerkdorp Borkel en Schaft, Achelse Kluis 1951
16. P.N. Panken/Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik, Den Bosch 1902
17. P.N. Panken, Geschiedenis van Luiksgestel, Roermond 1902
18. Laar van naober tot kerkdorp, W eert-Laar 1994, p.304. Het kruis van memorie
19. Alain Roy, Theodoorvan  Thulder,1606-1669, Zwolle 1992
20. Leo Adriaensen, Esbeek niet van gisteren, De heerlijke hoeve Van Tulder, Hilvarenbeek 

1986
21. J. Sanders, Heerlijkheden en domeinen, in: Noord-Brabant tijdens de Republiek der 

Verenigde Nederlanden 1572 -1795, Den Bosch/ Hilversum 1996
22 A. van Wanroy, Vrede van Munster, in: Uitleg, 29-1-1997
23, J. Biemans, Prinsheerlijke predikanten, Nijmegen 1991.
24. Chr.Aaftink, Drie eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft, 1690 - 1990,

Borkel en Schaft 1990
25 P.Nissen, Heemkundige tijdschriftenparade, De oogst van het vierde kwartaal 1996,

Brabants Heem 1997 nr.1
26. L.J.Rogier, Katholieke herleving, Den Haag 1956
27 P.Meurkens (red), De dagboeken van P.N. Panken 1819 - 1904, deel 5 (1888- 1892),

Eindhoven 1997
28. H.Janssen,Levend Verleden, hs. 12, Utrecht 1996
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29. G. Rooijakkers, Rituele repertoires, Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559 - 1853, 
Nijmegen 1994

30. W. Prick, Bisschop Nelis, Utrecht-Brussel 1948
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