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voorwoord
Dit boekje bevat de artikelen die in 1997 en begin 1998 verschenen in het V alkensw aards
W eekblad Hier en daar is er in de teksten iets bijgesteld, m aar het karakter van een reeks
w eekbladartikelen is gehandhaafd. O ok de oorspronkelijke volgorde is grotendeels in takt
gebleven, behalve het artikel over de gebruikte docum entatie, dat nu het laatste hoofdstuk is
gew orden.
Losse artikelen gaan gauw verloren o f raken beschadigd. O m dat er een duidelijke behoefte
bleek om de artikelen com pleet bijeen te hebben en houden, is deze bundeling tot stand
gebracht.
Dit boek is niet het w erk van een historicus (die archieven ond erzoe kt om het verleden beter te
leren kennen), m aar dat van een onderzoekspublicist die zich speciaal toelegt op historische
th em a ’s en onderw erpen. Binnen mijn studies N ederlands en Pedagogiek en vanuit functies die
ik in het verlengde van deze studies uitoefende, publiceerde ik veel artikelen o ver historische
onderw erpen: publiciteit va nu it het referentiekader van historische literatuur en historische
pedagogiek. Na verloop van enige decennia w erd mijn am bitie ook steeds m eer gericht op de
historie als zodanig. A anvankelijk beperkte die nieuwe oriëntatie zich tot het sparen, vergaren,
ordenen van veel en steeds m eer docum entatie. G eleidelijkaan ontstond de m otivatie om over
een aantal onderw erpen te gaan publiceren.
De artikelenreeks in het V alkensw aards w eekblad en dit boekje zijn daar min o f m eer de eerste
resultaten van.
Ik kw alificeer mijn eigen w e rk als ’onderzoekjournalistiek’. Het gaat om publiciteit die berust op
docum entatie. In die publiciteit w orden de anekdotische interm ezzo’s, een w at badinerende en
onderhoudende stijl, een sterke gerichtheid op de aandacht van en het contact m et de lezer, en
het opperen van veronderstellingen (= uitlokken van reacties) niet verm eden, integendeel.
D aardoor zijn deze artikelen o f hoofdstukken anders van karakter dan de m eeste artikelen in
historische en heem kundige tijdschriften.

A.C. Maas,
Bruggerhuizen - voorjaar 1998
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1.

DE V R E D E VA N M U N S TE R 1648

V alkensw aard heeft vandaag de dag voldoende kerken. Slechts enkele uren per ja a r dreigt er
een te kort aan plaatsruim te, nam elijk bij de Kerstvieringen. Het is opvallend hoe sportief de
priesters hierm ee de laatste jaren om gaan: op allerlei plaatsen w ordt de bezoekers een
dubbelzinnig "tot volgend jaar" toegew enst. Feiten zijn feiten, zullen ze denken, en het klagen
o ver feiten levert m eestal ook niet veel op.
De totale situatie in verband m et het kerkbezoek vertoont m om enteel natuurlijk een weinig
optim istisch beeld. O oit w as het anders. In een bepaalde periode in de zeventiende eeuw kon
de katholieke bevolking va ak nergens naar een kerk binnen de gem eente. En die bevolking had
er veel vo or over om naar elders te trekken. Deze situatie w ordt ten aanzien van Valkensw aard
in deze artikelen beschreven in de volgorde van de gebeurtenissen. Aan de orde komen de
grenskerken van de Bolderdijk Hugten, de Beverbeekse Heide, A m prijt en A chelse Kluis.
Het gaat om kerken die buiten het bereik van de R epubliek der V erenigde N ederlanden lagen,
dus over de grens, vandaar: grenskerken. Dit them a w ordt op twee m anieren in een breder
kader geplaatst: enerzijds enkele schetsen van de toenm alige politieke en m aatschappelijke
situatie en anderzijds actuele anekdotische verhalen. In deze eerste aflevering een gebeurtenis
m et zeer verstrekkende gevolgen: de V rede van Munster, 350 ja a r geleden.
Op 15 mei 1648 eindigde de zogenaam de Tachtigjarige Oorlog toen in M unster de vrede
ondertekend werd. Aan die vrede gingen tientallen jaren van uiterst gecom pliceerde diplom atie
vooraf. (D it vo or w ie d en kt dat onderhandelingen over internationale geschillen alleen
tegenw oordig "hopeloos" taai en ingew ikkeld zijn.) De V rede van M unster w as het officiële begin
van de R epubliek der V erenigde Nederlanden, dus van de N ederlandse staat. De soevereiniteit
van de R epubliek der V erenigde N ederlanden w erd (na veel pijn en m oeite) door Philips IV van
Spanje erkend. Deze N oord-N ederlandse staat kreeg ook de zeggenschap o ver gebieden in het
huidige Noord-Brabant.
W ie van deze vrede goed op de hoogte wil raken, kan het beste een dag naar M unster gaan. In
de historisch nauw gezet gerestaureerde raadszaal w orden daar dag in dag uit de
gebeurtenissen in verband m et deze V rede van 1648 gepresenteerd. Aan de w anden hangen
de portretten van de hoofdrolspelers.
In het zuiden van ons land kregen de Staten G eneraal officieel de m acht (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 katholicism e. N iet m eer op basis van een
oorlogssituatie, m aar nu keurig op basis van erkende politieke besluiten en juridische
beschikkingen. Priesters w erden op 16 juni buiten de grenzen gebannen. Kerken en kloosters
werden geconfisceerd en ontruim d. Dat gebeurde in W aalre, V alkensw aard, en Borkel en Schaft
reeds in de m aand juni van 1648. In de eerste w eken van deze m aatregelen en verw arring leek
het erop dat er een ruim te binnen dorp of stad gezocht kon w orden om de godsdienstige
plechtigheden doorgang te laten vinden.
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V o o r Valkensw aard werd een sch uu r in de toenm alige Krom straat genoem d. M aar spoedig
bleek dat toen die m ogelijkheid niet haalbaar was. W ie een kerkgebouw w ilde bouwen o f wie
naar een katholieke dienst w ilde gaan m oest de grens over, in onze streken de grens tussen
S taats-B rabant en het bisdom Luik, dat wil zeggen ongeveer de huidige Belgisch-N ederlandse
grens.
Toch ziet men dat de m ogelijkheid om binnen het dorp in een n o o dg eb ou w de plechtigheden te
houden terugkeert, voornam elijk al va n a f 1672. Dat hangt onder m eer sam en m et invallen van
Franse legers en m et de om standigheid dat er voor het gebruiken van een noodgebouw
belasting betaald m oest w orden. Het vergaren van geld m iddels de recognitie-gelden
(= erkenningsbelasting) bleek dan van groter gew icht dan het doen verdw ijnen van het katho
licism e. Daarom is de periode dat bew oners van vele plaatsen in Zuid-N ederland, w aaronder
ook Valkensw aard, naar elders m oesten reizen voor de uitoefening van hun godsdienstige
plichten betrekkelijk kort. Het gaat grofw eg om een periode van 24 jaren (1648 -1672).
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Hoge heerlijkheden in de M eierij tussen 1572 en 1648
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2.

"G E M E E N T E LIJK E IN D ELIN G E N "

Een m aand na de V rede van M unster (15 mei 1648) w erden ook in W aalre, V alkensw aard,
D om m elen en Borkel en Schaft kerken en kapellen geconfisceerd door de nieuwe
m achthebbers (de R epubliek van de V erenigde N ederlanden). Het w as som s ze e r korte tijd
m ogelijk om binnen de dorpen een oplossing te vinden - zo gingen de D om m elnaren naar de
kerk in het klooster Agnetendal - m aar spoedig w as er daar geen uitweg meer. Men m oest naar
kerken die buiten het gebied van de V erenigde N ederlanden lagen o f men m oest o ver de grens
een noodkerk bouwen. De grenskerken die vo or m ensen uit Valkensw aard en om geving van
betekenis zijn gew eest (Bolderdijk, Hugten, Beverbeek, Achel en Am prijt) kom en in deze reeks
in beeld. In deze aflevering eerst nog een andere kwestie: w at is V alkensw aard ?
In de jaren vo o r en na 1648 vorm den W e d ert (Valkensw aard) en W aalre m et S ch aft en
D om m elen (sinds 1561) een heerlijkheid die toebehoorde aan de fam ilie Van der Clusen. Bots
en M elotte publiceren in Van W ed ert to t V alken sw aard een lijst (p. 110) van de heren en
vrouw en van W aalre en Valkensw aard uit de periode 1276 tot 1824. Het bestaan van de dorpen
W aalre en Valkensw aard w ordt som s teruggevoerd op de zevende/achtste eeuw -de tijd van
Sint W illibrordus- m aar het staat wel va st dat dit een discutabele opvatting is. Bots en M elotte
stellen zich hier heel w at kritischer op dan de geschiedschrijvers van W aalre: G. Bannenberg
(Sint W illib ro rd u s in W aalre en V alken sw aard ) en S Zoetm ulder (W aalre en A alst in het
Verleden). Beide dorpen zijn w aa rschijnlijk rond 1100 ontstaan als plaatsen m et een
perm anente bew oningsgeschiedenis en hebben ze ker 600 jaa r deel uitgem aakt van dezelfde
heerlijkheid. Het gehucht Borkel hoorde niet bij deze heerlijkheid en w as gekoppeld aan
Bergeik. In het spoor van de Franse revolutie (1789) en door de veroveringen en de politiek van
Napoleon kw am er een einde aan de heerlijkheden en w erden er va na f 1810 g em eenten
ingericht. W aalre, V alkensw aard, D om m elen en Borkel & Schaft w aren lange tijd aparte
gem eenten. In de tw intigste eeuw kw am er een proces op gang om gem eenten te fuseren. Het
ontstaan van Eindhoven is een bekend voorbeeld.
In 1934 w erden de gem eenten V alkensw aard, Borkel & Schaft en D om m elen sam engevoegd tot
de huidige gem eente Valkensw aard. In deze reeks gaat het om dat V alkensw aard. G edurende
de laatste 10 jaren zijn er w ederom de nodige fusieverw ikkelingen gew eest, voorlopig afgerond
m et besluiten van de Tw eede en Eerste Kam er in 1996, m aar het gaat te ve r om daaraan hier
aandacht te besteden. W ie door de jaren heen de publiciteit bijhoudt over het indelen en
herindelen en fuseren van gem eenten, m oet de indruk krijgen dat het om een buitengew oon
ingew ikkelde m aterie gaat. Dat klopt. Toch is het zo dat de huidige verw ikkelingen niet
ingew ikkelder zijn dan de situatie in de periode die hier aan de orde is (in en v a n a f 1648).
De M eierij van 's- H ertogenbosch behoorde tot het gebied van het hertogdom B rabant en ging
bij de val van Den Bosch (1629) en officieel bij de V rede van M unster (1648) o ver naar de
S taten-G eneraal. H et generaliteitsland S taats-B rab an t was ontstaan.
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De heerlijkheden (= goederen van heren) w aren in de Meierij over het algem een klein van
om vang en ze vielen vaak sam en m et dorpen. De hertog van Brabant, die regelm atig veel geld
nodig had, g af deze dorpen/heerlijkheden in leen uit of hij verpandde ze of hij verkocht ze
erfelijk.
V aak w aren aan dergelijke transacties ook nog allerlei juridisch e clausules verbonden over
bestuurlijke zaken, rechtspraak en belastingen. Daar kom t nog bij dat er ook nog heerlijkheden
w aren die zich beriepen op een leenverhouding m et geestelijke instellingen, een verhouding die
steevast dateerde uit de M iddeleeuwen, bij vo orkeu r uit de tijd van Karei de Grote. Zo w as
Sterksel eigendom van de abdij van Averbode. En ve rd er w as het nog zo dat een aantal
heerlijkheden een andere leenheer hadden dan de Hertog van Brabant. Zo w as G eldrop -zoals
de naam al zegt - een leen van de Hertog van Gelre.
De Staten-G eneraal troffen (ook) in Brabant een ingew ikkelde politieke situatie aan toen ze het
gebied van de Hertog overnam en tussen 1629 en 1648. Ze hebben voortdurend geprobeerd om
m eer eenheid in deze constellatie te scheppen en dat lukte m et kleine stapjes. In de achttiende
eeuw bleven er veel traditionele situaties in takt en de m oderne N ederlandse staat werd
eigenlijk pas m ogelijk als gevolg van de Franse revolutie, de kom st van Franse legers naar de
Lage Landen (1795) en uiteindelijk de revolutionaire hervorm ingen van Napoleon.
M eer dan een eeuw (1810 - 1934) w as Valkensw aard een gem eente die sam enviel m et het
dorp en zijn directe om geving. In 1934 ontstond de gem eente Valkensw aard w aartoe ook
Dom m elen en Borkel & S chaft behoorden. En het gebied van deze gem eente is in deze reeks
over de grenskerken vanuit V alkensw aard aan de orde.
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3.

NA AR DE B O LD E R D IJK

Een m aand na het sluiten van de V rede van M unster (in juni 1648) w aren alle kerken in
Valkensw aard e.o. geconfisceerd door de nieuwe overheid en korte tijd daarna w aren ook alle
andere m ogelijkheden om een kerkdienst op het grondgebied van de V erenigde N ederlanden te
houden afgesloten.
Toen het "kerken" niet m eer m ogelijk w as binnen V alkensw aard, in andere dorpen en in de
verre om trek, rees de vraag: w at nu? Een van de eerste initiatieven om de m aatregelen van de
overheid te ontduiken, kwam van de M inderbroeders uit W eert, die m et 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 m aanden later in een eenvoudige schuur.
De plaats van deze sch uu rke rk/gren skerk kunt u als volgt vinden: op de w eg van M aarheeze
naar Som eren neem t u de afslag naar N ederw eert (de voorm alige K erkendijk, nu
N ederw eertse w eg) totdat u kom t bij een opvallend kruispunt met tw ee hoeken van negentig
graden. De Kerkendijk ging daar o ver in de Bolderdijk. Op deze hoogte heeft de schuurkerk
gestaan, nam elijk op de plek w aa r het Kievitsven gelegen heeft (nog zichtba ar in het landschap
en m om enteel een forellenkw ekerij).
De m ensen uit de directe om geving (zeg m aar tot 1 uur gaans) gingen in groten getale naar
deze sam enkom st, w aa rschijnlijk ook een vrij groot aantal m ensen uit H eeze-Leende (zie
volgend hoofdstukje) en een klein aantal uit Valkensw aard.
Hoewel gezonde m ensen in die dagen niet tegen een w andeling van drie uren heen en drie uren
terug opzagen, ligt het vo or de hand aan te nemen dat voornam elijk gereisd werd m et een rij
tuig. Het staat wel vast dat de m eer w elgestelde ingezetenen zich m et rijtuigen naar de
grenskerk begaven. V anuit Valkensw aard zal de rit als volgt afgelegd zijn: V alkensw aardB ruggerhuizen/Leenderbrug-S oerendonk-M aarheeze-K ievitsven. En om gekeerd.
Vlakbij het Kievitsven w oo nt nu Bert van Tuiden (84), een boer "in ruste" die zich intensief
verdiept heeft in historische zaken. Bert w eet veel van de grenskerken in de regio af, en dat is
dus alleen al de m oeite w aard, m aar in de loop van het gesprek kom t er een grote verrassing op
tafel: de stam boom van de Van Tuldens. Niet zom aar een stam boom m aar een van ongeveer
1000 jaar. De Van T uldens stam m en eigenlijk - zegt Bert bescheiden - regelrecht uit het
leenm annen-bestuur van Karei de G rote en ze bezaten een gebied in de buurt van
H ilvarenbeek. Tal van adellijke fam ilies zijn verbonden m et de Van T uldens evenals de
beroem de Bossche kunstschilder Van Tuiden (1606-1669), van w ie ik me een indrukw ekkend
schilderij herinner in een van de m usea in Den Bosch. (Er hangen er van hem overigens in Den
Bosch veel meer.)
O ver die schilder toont Bert een prachtig boek, in het Frans en in het N ederlands, en rijk
geïllustreerd. Toen ik vo or een gesprek bij Bert arriveerde w as hij ju is t bezig m et het leggen van
pannen op een schuur. Hij vertelde dat hij m eende nu een ja a r langer te m ogen leven , om dat
hij zich nu niet m eer 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 m et papieren, en pas na drie w eken ging ik die ophalen.
"Ik zal jou eens w at vertellen", zei Bert toen ik binnen was, "Ik heb die spullen van jou precies
w eggelegd zo als ze er lagen ...en er dus niet even ingekeken o f zo". Dat begreep ik meteen:
een man van adel doet zoiets niet. Dat is beneden peil en w aardigheid. W e begrepen elkaar
weer.
D esondanks even gecontroleerd hoe het zit m et die stam boom en zo duiken w e de
geschiedenis van H ilvarenbeek in. De geschiedenis van de T ulderhoeve blijkt controle erba a r tot
even na 1200 als de hof van Tulder "opgedragen" w ordt aan de Abdij van A verbode. Paus
G regorius 1X bekrachtigt deze zaak in 1237. Toch een stam boom van 800 jaren.

G renskerkm onum ent op Hugten
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4.

DE G R E N S K E R K OP HUGTEN

Enkele m aanden na de V rede van M unster (in mei 1648, bijna 350 jaa r geleden) w as het
onm ogelijk om in de R epubliek der V erenigde N ederlanden katholieke erediensten te houden.
Dat gold ook vo or de dorpen Valkensw aard, D om m elen en Borkel en Schaft. Uiteraard zullen er
in het geheim wel bijeenkom sten georganiseerd zijn, m aar daar zijn -voor zover w e op dit
m om ent w eten - geen historische getuigenissen van. In onze streken w as het wel een haalbare
kaart om (som s) naar plaatsen in het bisdom Luik te reizen (Ham ont, Achel, Neerpelt, Luyks
gestel, Postel bijvoorbeeld) die onder Spaans gezag vielen.
M aar het verlangen naar een eigen kerk voor de eigen parochie w as groot. Binnen een ja a r na
de confiscatie van kerken, kapellen en kloosters organiseerden de m inderbroeders u itW e e rt
een grenskerk aan de B olderdijk in Som eren/N ederw eert. W aarschijnlijk - aannem elijk m aar
echte bewijzen ontbreken - zijn m ensen van V alkensw aard incidenteel naar de Bolderrijk
getrokken. Bolderdijk trok uit de verre om trek een groot publiek. Bij de grenskerk ontstond ook
spoedig een markt, die som s op gespannen voet kw am te staan m et de godsdienstige
plechtigheid. O ngetw ijfeld deed dit verschijnsel zich bij alle grenskerken voor.
In de loop van 1651 ontstond er een a lternatief vo or m ensen uit Heeze-Leende, m aar ook vo or
m ensen uit Geldrop, Nuenen en Mierlo; en voor m ensen uit V alkensw aard bood dat eveneens
een w at m inder verre uitkom st dan Bolderdijk. Deze schuurkerk /grenskerk lag in het W eerterbroek, heden ten dage een ze e r fraai natuurgebied van de stichtingen Het Brabants Landschap
en Het Lim burgs Landschap. Dit is het gebied van Hugten dat een bezit gew eest is van de
M unsterabdij van Roerm ond. De bew oners van H eeze-Leende legden speciale voetpaden aan
om de kerk te kunnen bereiken. U kunt er kom en via Hugten (gem eente M aarkeeze) door de
bossen, m aar veel trefzeke rd er is de volgende weg: M aarheeze - richting Som eren, de
spoorw egovergang oversteken en dan na 200 m eter rechts richting industrieterrein "Den
Engelsman"; deze w eg (Philipsw eg) steeds volgen, nam elijk vier kilom eter. Na een tijdje rijdt u
links van de spoorw eg en w ee r w at later links van de snelw eg; na vier kilom eters ziet u een bord
w aarop de plaats van de grenskerk is aangegeven. D oor de bossen m oet u vervolgens een
baan volgen die 2800 m eter lang is, totdat u het bordje naar het m onum ent ziet.
Op de plaats van de kerk is na de oorlog archeologisch onderzoek verricht en daarna is er op
ze er sm aakvolle w ijze een gedenkteken opgericht. De boerderij op een honderdtal m eters van
het gedenkteken is de voorm alige G rashut die in diverse teksten w ordt genoemd.
Het bezoek aan dit gedenkteken kan men com bineren m et een van de uitgezette w andelingen
door het gebied en op een van de w andelingen w ach t u een bijzondere zaak: m idden in de
bossen passeert u een gietijzeren grafm onum ent. Op die plaats is de W eertenaar W ilhelm us
Sm eets overleden (1916) toen hij daar aan het "pakgras" m aaien w as en getroffen w erd door
een beroerte. (Pakgras levert hooi op w aarm ee breekbare zaken veilig ingepakt konden
w orden.) Het grafm onum ent, w aarop een za nd lo pe r staat afgebeeld, kwam van het R.K. kerkhof
in Weert.
W ellicht is het goed om nu ook even aandacht te besteden aan de geconfisceerde kerken en
kapellen in de dorpen. Deze w aren overgegaan in handen van de gereform eerden.
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G rafm onum ent in het W eerterbos
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Hoe reageerden de katholieken op deze situatie? G erard R ooyakkers m eldt d aa ro ver in zijn
proefschrift R ituele repertoires (1994) het volgende: "H et m isplaatste, "vuile" karakter van de
gereform eerde aanw ezigheid in de oude katholieke heiligdom m en kon op effectieve w ijze
w orden onderstreept door in w oord en gedrag de protestantse godsdienst te bezoedelen". En in
dat bezoedelen w as men buitengew oon creatief. Zo raakten sleutels van allerlei deuren zoek en
die w aren m et de beste wil van de w ereld (iedereen zocht m e e ') niet o fte laat terug te vinden;
er m oesten nogal eens deuren opengebroken worden. Het roepen en uitschelden en lawaai
m aken buiten en in de kerk en op het kerkhof kwam veel voor, evenals het m et keien, m est en
drek gooien. V aak ziet men verm eld dat onbekenden in de kerk o f vlak vo o r de kerkdeur hun
"gevoeg" gedaan hebben; dat gebeurde ook bij de w oningen van de predikanten.
R ooijakkers verm eldt bijvoorbeeld dat in 1755 in Helm ond "een grooten m enschenstront" op het
lesboek van de predikant is gedeponeerd. O ok het doorsnijden o fte hoog opbinden van de
klokkentouw en w as een favoriete bezigheid. Die had echter wel een nadeel, w a n t vaak m ochten
de katholieken de klokken nog wel gebruiken vo or het "overluyden" van de doden. (De
kerktoren bleef daardoor vaak toch iets gem eenschappelijks houden: die vertelde o ver uur en
tijd, dood en leven.) Dit soort verzet bleven de katholieken m et 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 B EV ER B E EK SE HEIDE (1)

In juni 1648 co nfisceerde de Republiek der V erenigde N ederlanden alle kerken, kapellen en
kloosters in een groot deel van het huidige zuiden van ons land, ook in V alkensw aard en
om geving. Binnen een ja a r w as er een g renskerk aan de Bolderdijk in S om eren/N ederw eert en
twee jaa r later een in de buurt van Hugten bij M aarheeze. Het ligt voor de hand om aan te
nemen dat ook m ensen uit Valkensw aard van deze m ogelijkheden incidenteel gebruik hebben
gem aakt. Een alterna tief w as het bezoeken van kerken in de Spaanse N ederlanden (dus binnen
het bisdom Luik), m aar hierover is tot nu toe niets bekend. Dat geldt ook voor de m ogelijkheid
om in het geheim kerkdiensten te houden.
V o or veel m ensen uit Heeze -Leende (en ook w el Geldrop, Nuenen, M ierlo) b le ef de grenskerk
van Hugten (1651) de best bereikbare plaats om naar de kerk te gaan. V o or een deel van de
bevolking van Leende (zeker voor Leenderstrijp en Bruggerhuizen) en helem aal vo o r de bew o
ners van V alkensw aard ontstond er vijf jaren later, nam elijk in 1656 een aantrekkelijke m ogelijk
heid. In de herfst van dat ja a r kwam er nam elijk een schuurkerk/grenskerk gereed op een plaats
net over de grens, op 2100 m eter van de A chelse Kluis, in de zogenaam de "E ngelse sleutel"
tussen het Zw artven en het Kerkven. In oudere geschriften w ordt ook de naam van het
W olfsven opgevoerd.
In 1955 toen er te r plaatse nog sprake w as van een open heidevlakte is er archeologisch
onderzoek ve rricht naar deze grenskerk. En m et succes. De fundam enten w erden blootgelegd,
er werden enige vondsten gedaan (o.m. een pelgrim insigne) en de kerk kon op grond van het
onderzoek op papier gereconstrueerd worden. Het valt niet mee om m om enteel deze plaats
terug vinden. Je m oet het w eten, anders kom je er niet. Op het gevaar a f dat er w eer
"schatgravers" (volkom en nutteloos) aan de slag gaan zal ik toch de w eg er naar toe
aangeven: A chelse Kluis -richting Hamont, na 900 m eter links een zandpad in tem idden van
m aisakkers, op het einde van die weg (als u tegen een sparren-bosje aanloopt) negentig graden
naar links, w ederom op het einde negentig graden naar rechts (links gaat u voorbij het W olfsven
of Zw artven) en u w andelt recht op een bos a f w aar u na enig speurw erk een (toch) groot
houten kruis ziet opgericht. D aarachter m oet u zijn.
De gem eenten V alkensw aard en H am ont hebben op deze plaats geen gedenkteken
gerealiseerd. De buitenrand van de kerk (die ongeveer 30 bij 9 m eter groot w as) is vereeuw igd
door er beton te storten. U ziet dus beton op de plaats w aa r de oude fundering lag.
Om de plaats w aa r de schuurkerk stond werd indertijd een gracht gegraven die u m et enige
oplettendheid nog goed kunt zien; oorspronkelijk w as deze gracht drie m eter breed en 2,5 m eter
diep en er w erd handig gebruik gem aakt van de geologische situatie.
In diverse publicaties w ordt aangegeven dat er achter het priesterkoor enkele w erkruim tes
gelegen m oeten hebben; dat is inderdaad nog ze e r goed te zien. M eestal w orden dan genoem d:
een sacristie en een w erkvertrek. Ik heb ze lf de stellige indruk dat tussen deze ruim ten een
stookplaats gelegen m oet 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 m erkw aardig is dat er ter hoogte van w at voorheen p riesterkoor/preekstoel was, nu een
soort grafsteen staat, m et vo or w ie goed kijkt een soort naam plaatje m et daarop de naam Jenet
Bree. W a t krijgen w e nou? W elke historie zit er achter dit m onum ent?
N iem and bleek er iets van te w eten, behalve Bert van Tuiden en broeder Titus van de Achelse
Kluis. Broeder Titus belt mij op een avond op en zegt dat de A chelse Kluis eigenaar is van het
stukje grond w aarop de g renskerk heeft gestaan (700 m2) en b roeder G aby houdt de plek bij.
En dan dat grafm onum ent o f altaarkruis? "D at heeft een van de paters van de Kluis daarnaar
toe gezeuld", zegt Titus m et een onm iskenbare bew ondering in zijn stem. Het is ook een
prestatie. Zo is het dus gekom en. Bert van Tuiden w eet te m elden d at het kruis afkom t van het
kerkhof in Bocholt, dat is o ok niets nieuws, w an t het staat volgens Bert al in een o f ander boek
m et een zw arte k a f t . M aar Bert w e e t niet dat er dat naam plaatje op staat. Z odoende staan we
w e e r quitte.

G rafkruis op de plaats van de grenskerk
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6.

OP DE B EV E R B E E K S E HEIDE (2)

V a n a f 1656 kon Valkensw aard op anderhalf uur gaans naar de kerk op de B everbeekse heide,
enkele kilom eters van de A chelse Kluis, ju ist buiten het grondgebied van de R epubliek der
V erenigde N ederlanden. W aarschijnlijk liepen de m ensen door de M ollenvelden (ten zuiden van
de Z eelberg) over Bruggerhuizen richting H am ont - Budel; deze weg leidde vrijw el rechtstreeks
naar de plaats van de kerk. Alleen het laatste stuk m oest men een traject nem en dat w at m eer
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 w eg van Leende
naar de gre nske rk liggen; u neem t bij de zogenaam de tobhut (voor de v a lk e n ja c h t) de baan
naar Soerendonk, en na enige tijd ziet u dat er links een zandweg op deze baan uitkom t; dat is
de oude kerkw eg vanuit Leende.
Het verhaal van Jenet Bree kon ik lange tijd niet ve rd er vertellen, m aar nu wel. De historicus Jac
Biem ans, geboren en getogen in M aarheeze, m aar nu archivaris in W aalw ijk, sch re e f mij in juli
1997 dat het gaat om de firm a Jenet uit Bree, een firm a dus die grafm onum enten vervaardigde.
Een w at ontnuchterende uitleg, m aar ik ben er blij mee, en gelukkig had ik me nog geen tragisch
aflopende liefdesverhaal in mijn hoofd gehaald. Om het gem is hiervan naar de lezer goed te
m aken een ander verhaal; let op w ant het is echt gebeurd en de m oeite w aard .
In 1885 voltooit pater Edm undus van W ell (1827-1895) zijn G eschiedenis van de A chelse
kluis (w ederom in 1975 uitgegeven door pater Domien de Jong) en ik citeer daar een stukje uit:
"Op geringe a fsta nd van h et kloostergoed b ij de g re nsscheiding tussen h e t zogenaam de
W olfsven en h et Kerkven, oostw aarts van den dijk n a a r H am ont en w estw aarts van den weg op
Budel, b esp eu rt men eene p le k heide, die m et eene uitgedroogde g ra cht o m singeld is. M idden
op d it heideplein, w aarvan de toegang aan de Leenderzijde nog zichtba ar is, h ee ft hunne
n o o dke rk gestaan. D e om vang van de m uren w ordt nog d uidelijk d o o r h e t zich d a a r bevindende
kalkgruis en steenpuin afgeteekend, de lengte d e r kerk sch ijn t om streeks 32 en hare breedte 8
a 9 nederlandsche ellen te zijn geweest. A lles is thans m e t heide overdekt. Op een grafheuveltje
b ij de ke rk z ie t m en een rozenstam die, volgens de verzekering d e r landlieden, zijne loten
se d e rt de verplaatsing van h et b idhuis b lijft schieten".
W a t een rom antiek, zult u denken. W elnu, de rozen staan er nog.
In 1670-1671 kwam er geleidelijk een beleid dat tegen betaling toch w eer in de eigen
gem eente kerk gehouden kon en m ocht worden; toen kwam er een einde aan het benutten van
de B everbeekse grens-kerk die w aa rschijnlijk va na f 1673 in verval raakte en geleidelijkaan werd
verw oest 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 w el iets m eer van te
m aken. Er m oet overigens ook een bord gestaan hebben sinds 1955 dat nu niet m eer terug te
vinden is.
17

M et de te kst op dat bord is er iets aan de hand. D om inicus de Jong geeft de tekst als volgt weer:
"Toen B rabant viel in Staatse hand
O ntstond in ’t vrije Luikerland
D ee s' Grens kapel op "R ijckens"aert
Voor Waelre, S chaft en V alkensw aard."
M aar Luc van der Sijpe verm eldt in zijn boek 150 ja a r Trappisten in A chel (1846-1996) een
ietwat andere tekst, nam elijk deze:
"Toen B rabant viel in Staatse hand
Verees in't vrije Luikerland
D e e z' g re nska pe l op R ijcken's aert
vo or Waalre, S chaft & Valkenswaard. "
Op een oude foto kunnen w e de tekst nog net w aarnem en: Van der Sijpe heeft het bij het rechte
eind, m aar het w oord "verees" m oet wel m et dubbel-r gespeld worden. De grenskerkplaats zou
w ellicht w at m eer het karakter van een m onum ent kunnen krijgen als op de plaats van de
funderingspalen (die e xact bekend zijn) betonnen pilaartjes gestort zouden w orden 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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Voorm alige kapel van Schaft
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7.

N A AR A M P R IJT (1)

De gehuchten Borkel en Schaft bezaten ieder een eigen kapel. De A ntoniuskapel van Borkel
(voor het eerst genoem d in 1444) lag in de buurt van de huidige Kapelstraat (op de
S traterakkers, grond van ex-gem eenteraadslid M ies M oonen) en de Kapel van St.Petrus
Banden (voor het eerst genoem d in 1520) op het terrein van houtindustrie Baken aan de
Dorpsstraat, ju is t in de knik die de straat daar maakt.
In 1648 m oesten de kapellen van S chaft en van Borkel gesloten w orden en dat gebeurde ook;
ze w erden tot hun sloop - in de eerste helft van de negentiende eeuw - niet m eer in gebruik
genom en. Borkel en Schaft m oesten naar elders uitwijken. De g re nske rk/schu urkerk op de
Beverbeekse heide w as nog niet gereed en het staat wel vast - lettende op de afstanden - dat
de bew oners van deze gehuchten, ze ke r die van Borkel, hun toevlucht zochten in de Bergeikse
g renskerk op A m prijt in Luiksgestel.
Op A m prijt w as nog een tw eede grenskerk gereed gem aakt, nam elijk vo o r de bew oners van
Eersel o f Lom m el (?). De indruk bestaat dat er o ver het algem een een duidelijk parochietrouw
bestond, ze ke r w at betreft het bouwen van een schuurkerk voor de eigen parochie.
O ok hier zien w e w ee r dat er rond 1672 (m et de kom st van de Franse legers) de m ogelijkheid
o ntstaat om in het dorp een schuurkerk in te richten. Dat gebeurt zowel in Borkel als in Schaft,
en wel vlakbij de plaatsen w aar hun kapellen hadden gestaan. M et deze schuurkerken w eet
men zich te behelpen: S chaft tot 1816 en Borkel tot 1845. In 1845 krijgen de gehuchten Borkel
en Schaft, die in 1690 al één pastoor hadden en één gecom bineerde parochie vorm den en
sinds 1731 officieel één parochie w aren, een nieuwe kerk, nam elijk de huidige Servatiuskerk.
O ver de plaats van beide kapellen en schuurkerken kunnen we ze er duidelijk zijn. De kapel en
de schuurkerk van S chaft lagen - zoals gezegd - op het terrein van Baken, ju is t aan de buiten
kant van de knik die de dorpstraat daar m aakt; aan de overkant van de w eg lag het voorm alige
kerkhof van Schaft. De Borkelse kapel en sch uu rke rk en het kerkhof lagen op grond van Mies
Moonen, eigenaar en beheerder van cam ping De Kapel. Mies (73) blijkt uitstekend op de
hoogte. V o o r zijn huis staande lag de schuurkerk een beetje naar rechts, zo ong eve er op de
plaats van de varkensstal, en nog w at ve rd er schuin naar rechts lag voorheen de kapel. En het
kerkhof lag daar zo ongeveer tussen. "W e hebben er heel w at botten en schedels opgegraven",
zegt Mies. Deze werden dan w eer m et de nodige zorg vlak daarbij opnieuw ter aarde besteld,
W e voeren een diepgaand gesprek over het feit dat je botten en schedels voor je ogen tot stof
kunt zien vergaan, ze verpulveren en verstoffen w aa r je bij staat, en ze vervliegen in de wind.
Dat leidt natuurlijk tot een verdere com m unicatie over het verschil tussen begraven en
crem eren.
"Kijk", ze gt Mies, en hij gaat er eens stevig vo or zitten, "Er is eigenlijk geen verschil. De m ens
vergaat echt in beide gevallen tot een nietig hoeveelheidje stof, en niets m eer dan dat". M aar
even later blijkt er toch een v e rs c h il. "Als iem and begraven is, dan kan een nabestaande nog
eens even naar dat g ra f lopen, de herinnering is tastbaarder, en dat is de kern van de zaak".
O ver die schedels trouw ens nog een opm erkelijk verhaal.
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Voorm alige kapel van Borkel
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Op een gegeven m om ent krijgt M ies 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 z e lf ook wel geïnteresseerd w as in zo'n schedel . "Op een goede dag,
graven w e w eer zo ’n schedel op", zegt Mies, "En ik bel die dokter". O f ik het nou geloven w ou o f
niet, die dokter staat er na vijf m inuten, en Mies sprak toen de historische w oorden: "Nou dokter,
als u er ook zo gauw bent als ik iets m ankeer, dan sta ik er goed op".
Het grote nieuw s heeft M ies duidelijk voor het laatst bewaard.
Zijn kinderen, onder w ie een m etselaar die ik toevallig diezelfde dag heb bezig gezien, gaan
voor hem recht voor zijn huis een nieuw kapel bouwen: een Sint Antoniuskapel. Het w ordt een
kapel in de stijl van de oude kapel, de kapel van Sint A ntonius Abt. Niet zo'n modern
prulkapelletje dus. Die bouw kom t wel voor elkaar.
Tw ee zaken houden M ies op dit m om ent bezig. Hij zou graag de klok terughebben, de klok van
de oude kapel. M aar w aa r is die dan? Die hebben ze op de A chelse Kluis. Deze kwestie w ordt
sereen aangepakt, ve rze kert Mies mij. En dan dat tw eede punt: probeer m aar eens een beeld
van zo'n tachtig centim eter te bem achtigen van A ntonius Abt. Dus niet - dit voor alle
duidelijkheid - van A ntonius van Padua, w ant van die heilige zijn er beelden in overvloed.
Antonius A bt dus, m et aan de linkervoet een varken, in de linkerhand een boek en in de
rechterhand een kruis. Zo'n beeld m oet er nog komen.
En dat het beeld er kom t en wel in de kapel die Mies eigenlijk al ziet staan, dat w ee t ik wel
zeker.
M aar nu snel terug naar de om standigheid dat m ensen van Borkel en S chaft toch een tijdje naar
Am prijt zijn getrokken.
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Plaats van de kerk op Am prijt?
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8.

NA A R A M P R IJT (2)

Am prijt, ook wel genoem d "op de Am preyden", in Luiks-G estel (tot 1816 "B elgisch") is een
gebied tussen W eebosch, 't Loo (Bergeik) en Luyksgestel en wel het gedeelte dat begrensd
w ordt door Hogerijt, N eerrijt en Hoolstraat. Op het eerste gezicht lijken er geen aanw ijzingen
m eer te bestaan voor de plaatsen w aa r de grenskerken hebben gestaan. De schriftelijke
inform atie hierover is nogal verward.
Ik ben uitgegaan van kaartm ateriaal van de voorm alige gem eente Luyksgestel, van de studie
van D om inicus de Jong en van gegevens die Panken verm eldt. In het vijfde deel van zijn
D agboeken (uitgegeven in 1997) staat bijvoorbeeld de volgende aantekening uit 1 8 9 1 :" Nadat
ik te Luiksgestel nog andere burgerlieden een bezoek had gebracht, w a a ro n de r Jan Rom bouts,
thans de oudste inw oner der parochie ging ik m et Jan Borrenbergs van de N eerrijt denzelfden
weg naar de gew ezen Heikerk, die onze V oorouders van 1648 tot 1779 bew andelden, alsook
dengenen w a a ro ve r de processie trok, enz. Ik m aakte ter plaatse w ed er m enigvuldige
aanteekening, daar mijn gezel m et den vorigen toestand, door wijlen zijnen oplettenden vader
zoo m enigm aal aangew ezen en besproken, voldoende verklaring heeft gegeven."
Na de nodige terreinverkenningen ben ik tot enkele bevindingen gekom en die ik u in de vorm
van een routebeschrijving vertel. U neem t na het gehucht 't Loo (richting Luyksgestel) de eerste
harde w eg rechts: de zogenaam de Neerrijt. Op de plaats van de boerderij N eerrijt 25 was
enkele tientallen jaren geleden voor een kennersoog nog te zien dat er een o m gracht stuk grond
heeft gelegen. Uit de bronnen is duidelijk dat dit niet de plaats is van een grenskerk, m aar van
een pastorie die wel bij de grenskerk(en) hoorde.
Deze pastorie is niet zom aar een huisje gew eest, m aar een gebouw dat aanzien had. Volgens
Panken w oonden en logeerden er vaak m eer priesters. N aderhand is op de plaats van deze
pastorie een aanzienlijke boerderij gebouwd die eigendom w as van Jan B orrenberghs en die
m om enteel w ordt bew oond door Jan Mollen. Deze boerderij is nog grotendeels in zijn
oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Jan (M ollen) heeft alleen de kelder laten dichtgooien
om zijn slaa pka m er aanzienlijk te laten vergroten.
In de oude keuken toont Jan zijn nieuwe brom m er w aarm ee hij ze er regelm atig op stap gaat. In
het huis van Jan is ernstig rekening gehouden m et leefruim te voor zijn hond . Bij de kachel in de
keuken heeft de hond een zachte ligplaats, in de goede kam er bij de kachel ook, daar heeft de
hond tevens een bank en zelfs een eigen stoel en op een gegeven m om ent denk ik: "Ja ,m aar
w aa r m oet Jan nu zitten als de hond T V zit te kijken ?" Jan heeft me al verteld dat hij geen
verstand van geschiedenis heeft m aar hij blijkt wel precies te weten hoe de zaak van die kerken
en van die pastorie in elkaar zit. "Kom m aar eens m ee ", zegt Jan en hij plaatst me vo or het
raam van de bijkeuken dat uitziet op een voorm alige boom gaard. V anuit dat raam zijn inderdaad
de plaatsen te zien w aar 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 w orden. In de buurt van het
ene perceel zijn ook veei bakstenen bij het ploegen naar boven gekom en, w eet Jan te melden.
En hoe zit het m et die zogenaam de dodenput ? Vlakbij de ene kerk lag voorheen een poel en
Jan (75) w eet nog dat ze daar gingen schaatsen. Dat klopt m et w at Panken zegt over de
"Dooieput", "D ojeput" o f "D odenput", nam elijk een soort m oeras m et een slijkpoel erin. Via een
beschouwing over de nadelen van het z e lf jen e ve r stoken komen w e w ee r bij Jan uit. Zijn broer
is enkele jaren geleden gestorven. O f hij daar nog veel leed van heeft? "M et tw eeen is toch
anders dan alleen", ze gt Jan na enig bedenken. Ja, die hond (stam boek) heeft hij ook sinds die
tijd. Ik verlaat de boerderij en vervolg de tocht.
U rijdt of loopt de N eerrijt even terug en neem t links de weg R underbochten totdat u op een
gegeven m om ent links van u een zandw eg H oolstraat ziet. Deze pad slaat u in. Na enkele
honderden m eters kom t u op een kruispunt van zandw egen. De weg rechts is de H aagdoorn en
de weg links is de R eijersche weg. A ls u de Haagdoorn in slaat, dan ziet u na een paar honderd
m eter aan uw rechterhand een klein bos dat aanm erkelijk hoger ligt dan de om liggende
landerijen en bij nader toezien zullen u m eer dingen opvallen: de begroeiing m et m astebom en is
zeer opm erkelijk m aar u zult ook zien dat op deze plaats een aantal voetpaden bij elkaar
kwam en en komen. Op deze plaats m oet de grenskerk van Bergeik gestaan hebben. Ging ook
Eersel daar naar de kerk ?
U keert terug en gaat nu de R eyersche weg in en w ederom treft u na enkele honderden meters
aan uw rechterhand een hoger gelegen bosperceeltje aan. H ier heeft de tw eede grenskerk
gestaan. W as dat nu een speciale grenskerk vo or de parochie van Eersel? De m oeilijkheid is
dat de gedachte dat Eersel en Bergeik eenzelfde kerk beheerden en gebruikten niet zo
m akkelijk te accepteren is. M aar nood (= onderdrukking) breekt " w e t" . De grenskerk kan echter
ook die van Lom m el gew eest zijn. Als een van de grenskerken van de katholieken uit Lommel
was, dan is het in elk geval deze.
Daarbij m oet verm eld w orden dat Lom m el oorspronkelijk tot S taats-B rabant behoorde en
Luyksgestel - zoals de naam ze gt - niet. De kerk in Lom mel z e lf w erd dus gesloten en men
zocht zijn toevlucht o ver de grens, nam elijk in Luiks Gestel.
De m eest treffende determ inatie lijkt mij deze: de pastorie lag aan de N eerrijt (nr.25, op de
plaats van de boerderij van Jan M ollen), de grenskerk van Bergeik/Eersel aan de Haagdoorn
(ook de naam van een industrieterrein in Eersel) en de grenskerk van Lom m el lag aan de
R ijersche weg.
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St. Benedictus-Abdij 'A che lse kluis’ A chel (B) P oortgebouw en abdijkerk
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9.

DE A C H E L S E 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 A chelse kluis zou w orden. Dat
gebouw diende als pastorie en w erd het W eerd erh u ys genoem d. D om inicus De Jong heeft
deze naam ook aan het geheel van pastorie en sch uilkerk gegeven. Zo ziet men de naam
W eerd erhu ys ook gebruikt w orden vo or de kerk op zichzelf.
V alkensw aardse inw oners konden va n a f 1671 w e e r binnen de gem eente naar de kerk gaan
mits de geëiste belasting opgebracht werd, en dat viel vanzelfsprekend niet m ee in een periode
van veel algem ene arm oede en ook grote tegenstellingen tussen (weinig) rijk en (veel) arm.
Tussen de protestantse overheidsdienaren en de bevolking ontstonden dan ook regelm atig
grote spanningen. In 1689 werd er op de plaatsvervangend drost (schout o f drossaard : een
soort o fficier van justitie ) van V alkensw aard, genaam d Johan de Jongh, een ernstige m aar niet
dodelijke aanslag gepleegd. Een van de represailles w as uiteraard w ee r het verbieden van de
openbare viering van de Mis. M aar vrijw el tegelijkertijd w as er al een verzoek onderw eg naar
de p rins-bisschop van Luik om onder Achel een kapel te m ogen bouwen. Dit ve rzo e k werd
ingewilligd m et dien verstande dat de drost van G revenbroek bew erkstelligde dat de huiskapel
van de bew oners van de in 1686 gestichte kluis (de erem ieten) tevens gebruikt zou gaan
w orden als kerk vo or de bew oners van V alkensw aard en Borkel en Schaft. Een m ooi stukje be
stuurskunde.
In de periode na 1689 is er eigenlijk de situatie dat de bew oners van V alkensw aard de kans
kregen om in het dorp een schuurkerk te m ogen benutten, mits de zogenaam de
reco g n itieg elden opgebracht werden. Lukte dat niet dan w as de kapel van de Kluis het
toevluchtsoord. De kluizenaars zaten ondertussen niet stil, w an t het is een feit dat zij in 1736
een grote nieuw e kerk voltooiden.
In 1794 w erd het klooster door het Franse leger geplunderd en als gevolg van de politieke
uitkom sten van de Franse revolutie (1789) kw am en kerken en kloosters onder de ham er; de
A chelse Kluis w erd in 1798 verkocht vo or een veel te laag bedrag aan Jan D iederik Baron van
Tuyll van Serooskerken, kasteelheer van Heeze. G edurende ongeveer 50 jaren w erd het
landgoed m et (vaak verlaten) gebouwen ve rp ach t aan landbouw ers. Aan deze situatie kwam
een einde in 1845 toen de Abdij van W estm alle via een w eldoenster de kluis m et de landerijen
kocht w ederom vo o r een uiterm ate lage prijs. G eleidelijk m aar wel energiek w erd de renovatie
aangepakt; de grote bouw en verbouw ing van het kloostergebouw z e lf zou pas na de Tw eede
W ereldoorlog plaats vinden. De abdijkerk w erd echter tussen 1885 en 1889 voltooid (architect
P. Cuypers, 1827-1921) en bood in het verleden - uitgezonderd w ellicht tijdens de twee
w ereldoorlogen - en biedt vandaag de dag nog steeds gastvrij een plaats vo or de bezoekers uit
de om geving en ook aan degenen die van heinde en verre komen.
Laat ik deze parag ra af beëindigen m et een gedeelte uit een gedicht dat Edm undus van W ell in
zijn boek over de Kluis opnam:
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Uw ouders, Valkenswaard, verdienen onze hulde;
W ij knielen d an kba ar op den g ro nd van 't bedehuis,
W ij kw ijten je g e n s hen ons van georven schulden
En loven steeds hun naam in A ch els dierbre kluis.
D uidelijk een tekst die niet m eer van deze tijd is, m aar toch...
In de Kluis w oo nt overigens de 93-jarige pater Am andus die in de loop van de laatste 8 jaren
een drietal gedichten-bundels heeft uitgebracht: G edichten van een oude Monnik.
V erkrijgbaar in de Kluis, niet m eer bij de portier, m aar sinds augustus 1997 in de nieuwe winkel
van religieuze artikelen (boeken, schilderijen, kaarsen, devotionalia) tegenover de superm arkt
van broeder Martinus. Er zit leven in de kluis. A m andus ze gt het zo:
Ik zou nog wel w at willen leven
om aan mijn broeders steun te geven
in 't dreigen van de duist're tijd:
h et sm oren van onz' koorgezangen
"afbouw en" h ee t dat hels verlangen
w aa r tegen ik m ij w eer en strijd.

;
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PAST OOR W. NOLET
V roeger veel gelezen
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10.

N E D E R LA N D S K A TH O LIC IS M E

In de periode 1648 - 1672 is het katholicism e ook in onze streken het fanatiekst onderdrukt; de
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) w erkte nog volop door. Die onderdrukking kw am niet be
paald als een verrassing. In de N oordelijke provincies w as die onderdrukking al gedurende de
tachtigjarige Oorlog aan de gang. Zo w erd in 1622 bij plakkaat w ederom verboden dat
"jezuïeten, priesters, papen, m onniken en andere geordende personen van de room sche
gezindte" zich binnen de V erenigde N ederlanden m ochten ophouden. Tevens w aren allang
zw are boetes van kracht vo o r degenen die ruim te beschikbaar stelden vo or het houden van
"Pauzelijke superstitiën" en die w erden ook m etterdaad opgelegd. Via hetzelfde plakkaat van
1622 werd het de katholieken onder bedreiging van zw are straffen verboden hun kinderen
buiten de grenzen van de R epubliek naar school te sturen. In vorige afleveringen zagen we dat
via een plakkaat van jun i 1648 kerken, kapellen en kloosters in onze streken geconfisceerd
werden. Een plakkaat van 1651 m aakte het katholieken onm ogelijk om o verheidsfuncties uit te
oefenen; ze kwam en er niet voor in aanm erking. Tot 1672 werden deze en dergelijke plakkaten
ook echt gepraktiseerd; daarna vo lg t er een w at m eer w isselvallige periode w aarin de onder
drukking op een w at m ildere m anier beoefend wordt.
De nodige strengheid barst dan m eestal los als er gestraft m oet w orden. Deze periode valt
tussen de kom st van Franse legers in 1672 (het ram pjaar) en 120 ja a r later in 1794 (het begin
van de ontw ikkeling naar een m eer dem ocratisch stelsel).
H eeft de besproken periode van 1648 - 1672 sporen nagelaten in de geestelijke zin van het
w oord? De R epubliek w as m et het resultaat van de V rede van M unster over het algem een wel
tevreden. De buffer rondom N oord-N ederland werd in m ilitair opzicht w at steviger (op de ver
overde en verkregen gebieden konden het "beste" de oorlogshandelingen plaats vinden), ook
w as er een ze ke r econom isch voordeel te behalen mits er onder m eer een doeltreffende econo
m ische politiek naar de G eneraliteitslanden gevoerd werd en een uitbreiding van het protestan
tism e zou w ellicht ook m et "vreedzam e" m iddelen m ogelijk zijn. Er w aren ook best kritische
geluiden: strenge en hardhandige C alvinisten zagen m eer heil in een oorlogssituatie, ook de
textielindustrie vreesde grote concurrentie van Vlaanderen, en de provincie Zeeland achtte haar
buffer m aar gebrekkig (Zeeuw s-V laanderen). In m ilitair en ze ker in econom isch opzicht zijn de
verw achtingen uitgekom en (de gouden eeuw), m aar het is duidelijk dat het niet gelukt is om
het katholicism e in Brabant te verdringen. W el is het de vraag o f de politiek van protestantise
ring toch sporen heeft nagelaten. Een m oeilijk te beantw oorden vraag.
Het katholicism e bleef in elk geval levend, klaarblijkelijk zo vitaal dat er tussen 1850 en 1950
een om vangrijke en diepgravende restauratie plaats kon vinden die zo briljant beschreven is
door L.J. Rogier; de katholieke zuil vertakte zich in alle m aatschappelijke terreinen en toonde
zich geleidelijkaan van een m achtig soort.
De protestantiseringspolitiek vond in de loop van de zeventiende eeuw langs drie fronten plaats.
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A llere erst via de verbodsm aatregelen (plakkaten) die hiervoor zijn beschreven; opm erkelijk
eraan is dat ze na 1672 niet steeds al te rigoureus bleven en ook niet echt volgehouden werden.
M aar onderdrukking w as het wel. De m aatregelen hebben echter geen duurzaam negatief effect
op de katholieke godsdienst gehad, integendeel w ellicht: eerder hebben ze versterkend gew erkt
op de saam horigheid onder de katholieken. Is er m isschien iets van overgebleven in "de aard
van de m ensen" ?
V e rvolge ns w erd er een geprofileerd benoem ingenbeleid gevoerd t.a.v. al die posten die van
betekenis w erden geacht: drosten, rentm eesters, predikanten en schoolm eesters w aren of
w erden protestant. Ze kwam en overigens lang niet altijd in benijdensw aardige banen terecht.
O ok hier m oet men echter zeggen dat er in de tegenw erking die ze ondervonden toch bij tijden
ook iets van een zekere m ildheid te bespeuren valt. Zo in de trant van: hij staat niet aan onze
kant, m aar ja, het is ook een m ens die zijn w erk m oet doen. W ellicht heeft deze m aatregel een
zekere ruim hartigheid t.a.v. het "anders" denken tot gevolg gehad.
Tenslotte kan men wijzen op de organisatie van het protestantism e op die plaatsen w aa r de
gereform eerden voldoende grond o nd er de voeten kregen in de bevolking. De structuur van de
G ereform eerde kerk w as w at m eer toegelegd op een dem ocratische m aatschappijvisie dan die
van de katholieke kerk. En dat w as een uitvloeisel van de organisatie van die kerken zelf.
M isschien ligt hier een zekere verklaring voor de eigen aard van het hedendaagse N ederlandse
katholicism e. N aast een grote groep gelovigen "die het wel geloven" kan men een kleinere
dynam ische groep stellen die op nogal protestantse w ijze katholiek is: m eer gehecht aan
schriftuur, m eer gericht op overleg en a fspraak en m eer w aakzaam vo or hiërarchie. Hoe zal de
ontw ikkeling ve rd er gaan?
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Kapel van O. L.Vrouw van de Kempen
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11.

R EA C TIES EN PE R PEC TIE VEN

Op de serie van (10) artikelen o ver G renskerken van u it V alken sw aard zijn een aantal
"sociale" reacties gekom en en een aantal inhoudelijke. Er w aren nogal w at m ensen die te
kennen gaven dat ze de stukjes lazen en som s ook dat men de plekken die beschreven werden
ging bezoeken, zelfs al bezocht had e n
soms niet kon vinden. O ok haakten som m igen in op
de gedachte om een bepaalde actie te ondernem en, nam elijk: dat er va nu it V alkensw aard een
m onum ent gerealiseerd w ordt op de plaats van de grenskerk op de B everbeekse heide (vlakbij
de Achelse Kluis) en dat er g ezocht m oet w orden (vooral in België) naar een beeld van Antonius
A bt voor de kapel die M ies M oonen gaat bouwen in Borkel. D iverse m ensen m eldden dat de
gem eente V alkensw aard in het verleden de boot afgehouden heeft w a t betreft het oprichten van
een gedenkteken op de plaats van de grenskerk op de B everbeekse heide. In dit laatste artikel
vat ik de m eer inhoudelijke reacties sam en. De reacties w aren m eestal positief, m aar er w aren
ook kritische geluiden. Ik denk echter dat daar ook positief m ee om gegaan kan worden.
Enkele negatieve reacties gingen enkel en alleen over de passage (artikel 2: gem eentelijke
indelingen) w aarin ik stelde dat het zeer tw ijfelachtig en zelfs onw aarschijnlijk is dat
Valkensw aard en W aalre al w oonkernen w aren in de tijd van Sint W illibrordus (achtste eeuw).
Het gaat hier om een erg bekend m aar wel ingew ikkeld discussiethem a. Ik heb de betreffende
m ensen uitgenodigd om op een door mij te organiseren avond allerlei docum enten te bespreken
vanuit de invalshoek: w at b ew ijst zo'n stuk? Zo w ees iem and 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. W elnu, op zo'n bijeenkom st nem en we de betreffende tekst (in fotokopie) en w e gaan
die m et de belangstellenden bekijken. W ie mee wil doen, kan zich m elden (040 - 2016283).
O ok w aren er kritische geluiden o ver 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 m aken van de publicaties van
de historici. V ervolgens verw ees ik naar een apart artikel w aarin de docum entatie besproken
w ordt (en som s stuurde ik a lvast een kopie). Deze aanpak heeft prim a gewerkt.
Nu de m eer spontaan-positieve reacties. A llereerst een m evrouw uit Luyks-gestel die m eende
dat er op de plaats van de gre nske rk in Luyks-gestel nu nog een kapel staat. Dat is echter niet
het geval. Het gaat hier om de kapel O.L. V rou w van de K em pen die in mei 1945 is opgericht
door de Kem pengalm . Deze kapel ligt even buiten W eebosch op de w eg van W eebosch naar
Luyks-gestel. In W eebosch vindt men twee straatnam en die iets m et een kapel vandoen
hebben: het Kapellerpad en de Kapelledries. Deze twee straatnam en hebben echter niets m et
de zojuist genoem de kapel te m aken. De Kapelledries ve rw ijst naar de bedevaartskapel achter
de kerk van W eebosch; het Kapellerpad geeft de weg aan naar de plaats w aar voorheen de
g renskerk van Bergeyk stond (aan de H aagdoorn aldaar).
Degenen die belangstelling hebben vo or veldkapellen vinden uitstekende inform atie in het pas
verschenen boek Lang's H eren W egen van Peter Verm eulen.
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In dit verband is nog het volgende interessant: per toeval kreeg ik de W an d kaart van het
H ertogdom B rabant uit 1656 w ee r eens onder ogen en daarop staat verm eld: een C apelle op 't
W itrick. M et "W itrick" is uiteraard "W itrijt" bedoeld, d.w.z. de weg van Eersel naar Postel. De
w andkaart bevat veel geografische en naam kundige fouten. De plaats w aar deze kapel
gestaan heeft, is mij niet bekend; ongetw ijfeld is er een lezer die er w el m eer van weet.
M evrouw Reni de W it m eldde mij dat ze vanuit haar IVN-w erk ook bezig w as gew eest m et de
kerken in de regio. Onze regio bevat uit alle perioden van de kerkenbouw voorbeelden. Deze
perioden zijn:
R om aanse periode
G otische periode
periode van de schuurkerken 1648 - 1795 (hierin valt de periode van de grenskerken van
1648 tot 1672)
de Lodew ijkkerken 1806- 1825
de W aterstaatkerken 1825 - 1860
de N eo-G otische kerken 1860 - 1900
de Koepelkerken 1900 - 1935
de m oderne kerken 1935 - heden.
Hieruit is het idee gegroeid om in het V alken sw aa rd s W eekblad en andere w eekbladen een
serie te starten over een aantal kerken in onze regio die nu nog bestaan en bezocht kunnen
worden. De voorbereidingen hiertoe zijn inm iddels begonnen, dus u m erkt het resultaat over een
aantal w eken wel.
T enslotte nog w at korte inhoudelijke reacties: de heer H. van de Vegt, a djunct-directeur van de
landelijke Z onnebloem -vereniging m eldde dat het verhaal van de grenskerken vanuit
Valkensw aard grote overeenkom sten heeft m et de situatie in zijn geboortestreek : G lanerbrug
en Oldenzaal, w ant daar w erden de grenskerken ju is t over de Duitse grens gebouwd. De heer
Lieberom uit Knegsel vertelde dat hij al een tiental jaren bezig is m et onderzoek in het
S treekarchief in Eindhoven, nam elijk 33,5 m eter V essem s archief dat hij nazoekt op
"K negseliana"; volgend ja a r ve rschijnt er een tw eede boek over de geschiedenis van Knegsel
m et daarin o.m. aandacht vo or de situatie van de kerken na 1648. Een m evrouw uit
V alkensw aard belde om te vragen naar boeken w aarin het huiselijke leven in de beschreven
periode op een leuke m anier verteld w erd; ik heb haar gewezen op het recente boek: De
N ederlanders en hun spullen (1550 - 1850).
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12.

T ER U G N A A R LU YK SG E STEL

"De kerstnacht ving er ’s ochtends ten 2 ure aan, en w erd door gelovigen in den om trek druk
bezocht", ze gt Panken in zijn G eschiedenis van Luyksgestel. De gelovigen, w aartoe m et
Kerstm is ook de ongelovigen gerekend worden, kw am en uit de nabije om trek m aar ook uit
Oirschot, W intelre en V eldhoven. Het gaat over een heikerk in Luyksgestel, m aar w elke?
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 M anders uit Bergeyk. Jan zegt dat Lommel inderdaad een grenskerk in Luyksgestel heeft
gehad m aar dat die niet gelegen heeft op Am prijt. En hij ve rw ijst me naar het M useum
Kem penland in Lom mel, w aa r een bepaalde kaart zou hangen m et daarop getekend alle
grenskerken in de regio. Ik naar dat M useum . Er is een schitterende perm anente expositie over
de Teuten en over A rcheologie uit de Prehistorie. De genoem de kaart is echter niet te vinden.
M aar wel een boek O ver Papen, Geuzen en S m ousen (1995) w aarin inderdaad een passage
te vinden is o v e re e n "refugiekerk in den vreem de". Den vreem de is Luyksgestel ...m a a rw a a r
precies? Ik citeer nu een fragm ent uit dit boek:
"Hoe een en ander zich dat in dat ja a r (=1648) heeft toegedragen is niet bekend. W el staat vast
dat de toenm alige pasto or van het dorp, N icolaas van Tulder, een seculiere priester geboren in
Tilburg en opgeleid in Leuven, zijn parochie in 1649 noodgedw ongen heeft verlaten. O pgevolgd
zou hij in 1650 w orden door Hugo Hanegreefs, een reguliere priester uit de abdij van Postel.
Tijdens diens pastoraat is er in Luyksgestel een sch uu rke rk vo o r Lom m el gebouwd. W a a r en
w anneer blijft enigszins gissen."
V o or alle duidelijkheid nog even het volgende: schuurkerken konden ook gew oon in de dorpen
staan en onderhouden w orden, m aar het gaat in deze reeks alleen om schuurkerken die net
over een grens
gebouwd werden, d.w.z. grenskerken. Lom mel had eerst een schuurkerk op het grondgebied
van Luyksgestel (= grenskerk) en daarna binnen het dorp zelf. W aar heeft nu de Lom m else
grenskerk in Luyksgestel gestaan?
De route die Jan M anders aangegeven heeft, leidt inderdaad tot de plaats w aar in Lom mel een
schuurkerk heeft gestaan, nam elijk nabij de Adelberg. Deze schuurkerk is in 1672 o f 1673
gebouwd. M aar dat is niet de Lom m else grenskerk in Luyksgestel. G elukkig geeft het boek
O ver Papen, G euzen en Sm ousen antwoord op de vraag naar de plaats daarvan. De
grenskerk van Lom m el en een pastorie hebben gestaan op een stuk grond van A ert G eeraert
Bleys uit Luyksgestel, pal tegen de grens tussen het bisdom Luik en de Republiek. Dat blijkt uit
een akte van 1658 uit het a rchief 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, w ordt Lom m el herderlijk bestuurd door Heer
Johannes-H ugo Hanegreefs".
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Deze grenskerk heeft dus niet op A m prijt gestaan zoals ik tot nu toe nog voor m ogelijk hield.
D om inicus de Jong plaatste de Lom m else grenskerk "in de enclave Luiksgestel op de Neerrijt",
m aar deze opvatting is niet juist. Er stonden in die om geving, nam elijk op Am prijt,
m o g elijkerw ijs twee grenskerken, nam elijk een voor Bergeyk en een vo or Eersel, en daarbij
een pastorie ( = de oude boerderij van Jan Mollen). D om inicus de Jong dacht in elk geval aan
tw ee grenskerken ter plaatse en in de inform atiefolder van de voorm alige gem eente Luyksgestel
w erd of w ordt er nog va nu it gegaan dat er op A m prijt tw ee grenskerken en een pastorie hebben
gestaan. O f m oeten w e toch denken aan een grenskerk in dat gebied? Ik begin nu toch te
twijfelen. M et andere w oorden: stonden er op het grondgebied van Luyksgestel nu drie (1
richting Lom m el en 2 op A m prijt) o f 2 grenskerken (1 richting Lom m el en 1 op Am prijt)?
W a t de grenskerk(en) op A m p rijt betreft is het interessant om na te gaan w at Panken hiervan
gezegd heeft. Men kan zijn dagboeken nalopen, m aar w e m oeten het erop houden dat zijn
conclusies het best verw oord zijn in zijn G eschiedenis van B ergeik (1900) en zijn
G eschiedenis van Lu yksg estel (1902)
In het boek over Bergeyk sp re ekt Panken over een heikerk, nam elijk die van Bergeyk, en over
de m et een gracht om geven pastorie. De pastorie (thans N eerrijt 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: 'A an ge zien Luiksgestel na den V rede van M unster in
1648 zijne vrije godsdienstoefening behield, kwam en er vele katholieken uit N oord-Brabantsche
dorpen ter kerke. Ook bouwden die van Bergeik m et Eersel, alsm ede die van Lom mel op
G estel's gebied, aan de grenzen in de heide eene nood- o f schuurkerk" en in een voetnoot
voegt hij toe: "Alzoo tw ee schuurkerken".
Nu duidelijk is dat de gre nske rk van Lom mel niet op A m prijt m aar elders heeft gestaan, m oet
toch onder ogen gezien w orden dat er op A m prijt een g re nske rk heeft gestaan, nam elijk voor
Bergeyk en Eersel tezam en op de plaats aan de Haagdoorn die ik beschreef, m et daar in de
buurt (nam elijk aan de N eerrijt nr. 25) de pastorie. De andere gre nske rk eveneens m et pastorie
stond op de grens tussen Lom m el en Luyksgestel.
Vanuit deze gedachte ga ik nog eens opnieuw kijken naar de akten die D om inicus de Jong over
de Luykgestelse grenskerken opgenom en heeft in zijn boek G ren skap ellen (1963). Het gaat
om akten van 1655 en 1660. In de eerste akte ("voor Bergeyk op A m prijt") w ordt door een vijftal
Bergeykenaren geregeld dat ze een stuk grond pachten op de hei terw ille van de bouw van iets.
U gelooft het m isschien niet m aar bij die vijf zitten de volgende nam en: Berchm ans en Van
Poppet. Het w eldoen za t dus al lang in deze fam ilies. De pachtprijs w as als volgt: "jaerlycx
eenen gulden oft twintich stuyvers H ollants geld".
Boven de tw eede akte zet D om inicus de Jong: "voor Eersel op Am prijt", dus een stuk grond
vo or de grenskerk van Eersel. M aar nieuwe lezing van de akte m aakt duidelijk dat het gaat om
"se ecke r percelen", m et daarbij "eenen seeckeren affgegraven hoff m et de vesten" en dat dus
dit stuk grond niet de plaats van een grenskerk aangeeft m aar de plaats van de pastorie,
nam elijk: N eerrijt 25. De conclusie luidt dus: niet twee grenskerken op Am prijt, m aar een
(nam elijk vo or Bergeyk en Eersel sam en) en daarbij een pastorie.
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Bedevaartskapel in W eebosch

38

13.

KA PELLEN

Het ging in de serie strikt genom en over de grenskerken, dat wil zeggen een bepaalde groep
schuurkerken die tussen 1648 en 1672 gebouwd en gebruikt werden, m aar onw illekeurig
kwam en er ook kapellen ter sprake. Johan Biem ans, heem kundige en conservator van het
Eicham useum in Bergeyk, m eldde mij dat de Kapelledries en het Kapellerpad in W eebosch wel
degelijk naar eenzelfde kapel wijzen. In de late M iddeleeuw en heeft er nam elijk in W eebosch al
een kapel gestaan (genoem d in 1476) die nu verdw enen is. Beide w egen - zegt Johan - hebben
m et die kapel te m aken. Dat kan inderdaad best w aa r zijn. Het feit dat het Kapellerpad linea
recta naar de plaats van de voorm alige grenskerk loopt, hoeft daarm ee niet in strijd te zijn. Op
de fundam enten van de in 1702 afgebroken M iddeleeuw se kapel werd in 1957 achter de
G erardus M ajellakerk een Lourdesgrot gebouw d . V lak erbij staat de achthoekige
bedevaartskapel die in 1949 gebouwd is. De bedevaartskapel staat beschreven in het boek
Lang's Heren W egen van Peter Verm eulen. Johan Biem ans heeft onder dezelfde titel vroeger
al veel o ver kapellen in onze regio geschreven, o.m. in het Bisdom blad. O ver de kapel bij het
o pe nluch tthe ate r op "den U ytvanck", dus langs de weg van W eebosch naar Luyksgestel, vertelt
Johan nog het volgende: deze veldkapel w erd vlak na de oorlog opgericht door de Zang- en
T oneelvereniging De Kem pengalm en de bouw ervan kon betaald w orden m et de opbrengsten
van het toneelspel van Antoon Coolen "K inderen van ons volk".
In het genoem de kapellenboek w orden bijvoorbeeld de volgende kapellen in onze regio
beschreven: in Bergeyk het kapelletje van Onze Lieve V ro uw van Brabant aan 't Hof, het
M ariakeske op 't Loo en het kapelletje in het P atersbos/ O penbaar w andelpark; in Luyksgestel
de kapel van het Heilig Kruis en een kapelletje als dank vo or boorlingen oftewel het
C rijnenkapelletje; in Eersel de kapel van O nze Lieve V rouw van de Kem pen op de m arkt en het
studentenkapelletje o f M ariakapelletje aan D'n Dijk; in W eebosch de kapel van O nze Lieve
V rouw van de Kem pen en de Bedevaartskapel; in W esterhoven de V alentinuskapel; in
Valkensw aard de M ariakapelletjes aan de Luikerw eg en op de Zeelberg; in Borkel en Schaft de
zogenaam de tw eelingkeskes (twee M ariakapelletjes) en een M ariakapelletje in de m uur van de
Achelse Kluis, en in Riethoven de vier devotiekapelletjes te r ere van Maria. W ie volledig
geïnform eerd w il zijn en ook de bijbehorende w andelroutes wil hebben, m oet het boek
aanschaffen. Inm iddels schijnt er een initiatief van Brabants Heem te zijn om te kom en tot de
productie van een volledig overzicht van alle veldkapellen in Noord-Brabant.
In het artikel R eacties en Perspectieven in deze reeks noem de ik een "C apelle op 't W itrick"
die genoem d staat op de w andkaart van het H ertogdom Brabant uit 1656; deze kapel zal zeker
niet de M idddeleeuw se kapel van W eebosch zijn; m aar ve rd er w eet ik nog niet w aa r deze kapel
precies gestaan heeft. Op die w an dka art w ordt V alkensw aard aangeduid als " W edert op Dries
ofte W erkem W eert". M aar ik verm eldde al dat de kaart uiterst slordig is. W aarschijnlijk zal dus
wel niet bedoeld zijn dat V alkensw aard opvalt door het harde w erken. In het beroem de
A ard rijkskun d ig W oo rd en bo ek (deel 11 uit 1848) tro f ik nog de volgende m ededeling aan:
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"Men heeft eenen koren- en runmolen, op den Dom m el, w aarvan dit gehucht onder de naam
van () V enbergschen M olen voorkom t. O ok stond hier te voren eene kapel, die echter thans niet
m eer in w esen is". W ie w ee t er nog iets over de periode dat deze kapel nog wel "in w esen"
w as?

Droge sloten: vroeger stroom pjes, een rijt

14.

RIJN, R IJT EN A M P R IJT

De naam "A m prijt" roept vragen van en bij lezers op. Veel m ensen vinden het een w at
m ysterieuze naam. Het is in elk geval een naam w aarover alleen al m akkelijk een boek te schrij
ven is. Ik zal hier enige hoofdzaken aangeven. Eerst m aar eens kijken w at Panken te m elden
heeft, en inderdaad in de G eschied en is van Luiksgestel (1902) schrijft hij:
"H et zij deze streek grond de benam ing draagt van amb-, dam p- o f dom prijt zal de beteekenis
wel lage rijt w ezen." Het is in elk geval de naam van een beekje, ter plaatse ook w el de
R underleep genoem d. In het gebied van Bergeik, Luyksgestel en Postel kom t de naam "rijt" als
w aternaam veel v o o r . Het is echter geen typische streekeigen benam ing. De naam "rijt", die
ve rw an t is m et "ret" o f "rit" kom t nam elijk in heel De Kem pen voor, vooral ten Noorden van de
G rote Nethe. In Loenhout en M erksplas is er de Kleirijt, in de buurt van Baarle ligt het gehucht
Reth en stroom t de R ethse loop. V a a k ziet men bij algem ene w aternam en, zoals "Rijt", dat deze
van een w atertje overgaan op het land erlangs. De betekenis w ordt dan verruim d tot een nat,
dom pig terrein. En zo kom en w e ze e r dicht bij de door Panken gegeven uitleg die er overigens
m et zijn constateringen zelden naast zit.
Enkele bekende w aternam en die in een ze e r groot gebied gebruikt w orden zijn w aternam en als
A (dat zow el in het O udgerm aans als in het Latijn "w ater" betekent), Laak (bijvoorbeeld: lek),
Lei, Loop, Mark, Rijs (Aa o f W eerijs bij Breda, R ijsb erg en ) en ook "Rijn". M et dat laatste w oord
kom en w e op een ze er belangrijke kw estie in de geschiedenis van de lage landen, dus van ons
land. De vraag is nam elijk: w as de huidige Rijn dezelfde rivier in het ja a r 1200, 1000, 800, 500
en in de tijden voor C hristus. De kom ende jaren zal deze vraag intens ter discussie komen te
staan, vanw ege het archeologisch onderzoek dat o.m. m ogelijk w ordt door de aanleg van de
Betuwelijn. De kw estie w a a r het w erkelijk om gaat, is eigenlijk ze e r eenvoudig: steeds zal blij
ken dat er vondsten gedaan w orden die tot tw a alf m eter beneden de huidige oppervlakte kun
nen liggen. O ok als het gaat om bijvoorbeeld vondsten uit de R om einse tijd dan m oet men
m eters diep graven. Dat betekent dat er in de periode va n a f het ja a r 250 (toen de Rom einen
begonnen weg te trekken) onvo orste lb aa r om vangrijke en ingrijpende veranderingen m oeten
hebben plaats gevonden in de bodem gesteldheid van ons land. H ier m oet men denken aan
langdurige en zw are overstrom ingen van de zee (trangressies), een totaal ander gedrag van
rivieren, en bij het terugtrekken van de w aterm assa's een gigantische vervening. De lage
landen vo or het ja a r 1000 zijn ons eigenlijk am per bekend. Een voorbeeld om deze gedachte te
illustreren is bijvoorbeeld A ntw erpen. A ntw erpen lag, volgens oorkonden, in de pagus (= land
streek) Rien. In de loop van veel jaren historisch leesw erk ben ik tot de conclusie gekom en dat
je het beste alle oorkonden die iets zeggen o ver de tijd vo or het ja a r 1000 in beginsel als onbe
trou w ba ar kunt beschouwen. M aar goed, hoe zit het nu m et Rien? In een recent proefschrift op
het terrein van de ruim telijke w etenschappen (Van T u rn h ou tervo o rd e to t Strienerm onde)
spreekt Karei Leenders w el enige tw ijfel uit over de historische realiteit van Rien, m aar hij con
cludeert uiteindelijk dat de betreffende streek een tijd zo genoem d is. Van die bevinding ga ik nu
uit.
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Zo noem t Leenders een oorkonde die betrekking heeft op de jaren 911 - 915 (m aar w aarvan we
alleen m aar een "afschrift" hebben van vele eeuw en later) die van een abdij bij M echelen het
volgende z e g t : "in com tatu Renis". Renis? M et andere woorden: zijn w oorden als Rien, Renus,
Renis, Rijn w oorden voor hetzelfde? A ntw erpen en M echelen lagen in het gebied van de Rijn?
Nog anders gezegd: zijn er perioden vo or (laten w e zeggen) het ja a r 1000 dat de stroom gebie
den van bijvoorbeeld Schelde, M aas en Rijn er heel anders uitzagen dan vandaag? W aa rsch ijn 
lijk zal het antw oord "ja" m oeten luiden. M aar Leenders gaat niet ve rd er dan verhalen over
R ijn-landers die aan de Schelde gew oond en gew erkt zouden hebben. (En dat kan natuurlijk op
zichze lf best kloppen.)
De naam Rijn is een algem ene naam voor w aterlopen in een groot deel Europa ( bijvoorbeeld
Reno in Italië) m aar ook in onze streken: nam en als "R un" (Veldhoven) en " Ren" (R enhoek te
Leende) zijn bekend. M isschien gaan w oorden als Rijs, Rijt en Rijn wel alle terug op een grond
w oord rij. O ok hier kom t Panken w ee r m et een uiterst interessante opm erking (G eschiedenis
van L u y k s g e s te l): "R ietbosch, nu R iebosch geheeten, onder Luiksgestel aan de Postelsche
grens is een uitgestrekt ven. O nnoodig de afleiding te verklaaren. Rie kan e chte r ook rijt, eene
rivier of beek beteekenen".
Een typisch stukje Panken. W einig w oorden en veel inhoud. U m oet het een paar keer lezen.
En nu tot besluit een m erkw aardigheid. In de G eschiedenis van Luiksgestel ve rm eld t Panken
op bladzijde 42 en 43 de volgende om schrijving van L u y k s g e s te l: "C o m m un e de Luiksgestel.
B ouches du Rhin". Luyksgestel aan de m onden van de Rijn? Daar sta ik even van te kijken.
W a t kan dat betekend hebben?
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15.

Z O E K E N IN DE A M P R IJT

W e w aren al een heel eind gekom en met de kw estie van de g renskerk op de A m prijt oftewel op
de Am preiden. In de jaren na 1648 heeft Luyksgestel tw ee grenskerken gehad nam elijk een
voor Lom mel op de grens tussen Lom mel en Luiksgestel en een andere vo or Bergeyk , Eersel
en W eebosch in de Am prijt. Deze laatste kerk w erd ook enige tijd bezocht door vroegere inw o
ners van Borkel, dus va nu it het grondgebied van het huidige V alkensw aard. En daar ging het
om in deze reeks artikelen. Op A m prijt lag in die tijd ook een nogal luisterrijke pastorie, nam elijk
op de plaats van de boerderij van Jan Mollen, N eerrijt 25. De grenskerk lag volgens Panken aan
de H aagdoorn, volgens ons in een opvallend stukje bos aldaar. De zaken w aren duidelijk, we
w aren er uit. O f toch niet helem aal?
"Die kerk heeft volgens mij, ik bedoel volgens ons m oeder, niet precies daar gelegen", zegt Sjef
Kooien uit Luyksgestel. "O ns m oeder zei altijd als w e in de buurt van de D ojeput w aren dat daar
een kerk gestaan had". D oor de telefoon zoeken naar de plaats van de voorm alige grenskerk is
niet te doen , dus w e gaan erop af. Enkele dagen later rijden w e in het gebied tussen de
R underbochten , H oolstraat en H aagdoorn, m aar S jef vindt geen duidelijke herkenningspunten
meer. O ok hier heeft de ruilverkaveling huisgehouden (zegt de een) o f gem oderniseerd (zegt de
ander).
W e staan enkele m inuten op het kruispunt van de zandw egen H oolstraat en Haagdoorn te
redeneren en daar kom t een politiesurveillance w agen aan. Vol vertrouw en zien w e de toekom st
tegem oet. M idden in de m istig-grijze verlatenheid w ordt ons vriendelijk gevraagd o f we iets
zoeken . "Ja, inderdaad," zeg ik, "de plaats w aa r vroe ge r een grenskerk gestaan heeft".
O ndanks het feit dat deze kwestie niet tot de taak van de politie gerekend wordt, denken de
agenten stevig mee. M aar ook m et deze ondersteuning komen we niet verder. S jef stelt nog een
vraag over de kleuren van de politiew agens (er blijkt inderdaad een relevant verschil te zijn) en
over het a andachtspunt w at ze hier eigenlijk aan het doen zijn. Het blijkt om vuurw erkcontroles
te gaan. Bij het afscheid bedank ik de agenten uitbundig dat ik mijn kofferbak niet heb hoeven
open te m aken . Er w o rd t breed gelachen.
A llem aal goed en wel m aar zo komen we niet verder. Sjef krijgt een ingeving, ik zie het aan zijn
gezicht. W e m oeten naar iem and die de streek echt van vroeger kent, naar Nard Theuws. Die
w oont in een boerderij in het gehucht Rund. W a a r lag nu eigenlijk precies de D ojeput m et vlak
daarbij de grenskerk? Nard begint uit te leggen hoe het vroeger in elkaar zat m et de wegen. Die
lagen anders dan nu.
Kern van de za ak blijkt dat ik me vergist heb in de Hoolstraat. De oude H oolstraat lag voorheen
een stukje m eer richting Luyksgestel. De plaats ervan is nog te zien aan een aantal oude
eikenbom en. W ie va n a f de N eerrijt de R underbochten afrijdt, ziet na 700 m eter aan de
linkerkant, dat wil zeggen 300 m eter voor de huidige H oolstraat, een zevental eiken in de
w eilanden staan.
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D aar lag de vest, d.w.z. een stuk grond m et een gracht erom heen en daar heeft de grenskerk
gestaan. Iets verderop langs de oude H oolstraat lag de Dojeput, op een w at hoger gedeelte in
het landschap, niet ver van de Haagdoorn. Het slootje N eerrijt kw am dus niet uit in de D ojeput
m aar ontsprong er. W e zijn het gedrieen eens: zo m oet het gew eest zijn. "Nard bedankt en tot
kijk".
V roeger kon je op de plaats van de D ojeput drie klokken kon horen luiden: die van 't Loo, van
W eebosch en van Luyksgestel. S jef w e e t ook w aar de schuurkerk op 't Loo in Bergeyk gestaan
heeft. Deze keer w eet hij het van zijn vader. In 14-18 w erden er bij het graven van loopgraven
op ’t Loo knekels gevonden en naderhand ook door kinderen die daar aan het spitten w aren. De
beenderen en doodshoofden kw am en van het kerkhof van de voorm alige schuurkerk. Deze lag
in de driehoek die gevorm d door de w eg van Bergeyk naar Luyksgestel en de Frater
R om boutsstraat. Op de punt ligt nu een kapelletje en erachter zijn bejaardenw oningen
gebouwd.
D aar lag voorheen de schuurkerk m et kerkhof en naderhand heeft er nog een brandw eerhuisje
gestaan en w ee r later een kadaverhuisje.
Op dat m om ent neen ik afscheid van S je f , w an t hij gaat zijn auto ophalen, m aar ik keer terug
naar het begin van onze ontm oeting. Ik heb nam elijk een sterk verhaal vo or het laatst bewaard.
In mijn artikel "Terug naar L uyksgestel” m eldde ik dat de fam ilies Berchm ans en Van Poppel
een rol hebben gespeeld bij het stichten van de grenskerk en ik voegde daaraan toe:
"H et w eldoen za t dus al lang in deze families".
Op de bew uste nam iddag kom ik bij S je f Kooien binnen en op de tafel in de kam er ligt
uitgespreid een gedetailleerde stam boom van de familie Van Poppel. En w at blijkt: de
voorm alige burgem eester van Bergeyk is inderdaad een nazaat van Jan Evert van Poppel
(geboren 1513). De Van Poppels zijn een fam ilie van hoefsm eden en w apensm eden. De
zeventiende-eeuw se Van Poppel die zich m et de grenskerk bem oeide, w as ook een hoef- en
w apensm id. Er komen heel w at A d ria an s in de stam boom voor.
Erg interessant is het volgende. Sinds de zeventiende eeuw w ordt er in de Van Poppel-fam ilie
een houten kruisbeeld doorgegeven dat gesneden zou zijn door een herder zo'n 250 jaa r
geleden. Het kruisbeeld is er nog steeds en u ziet het op de foto.

45

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 - K R U IS B E E LD - K R U ISK ER K

Het artikel over "Zoeken in de Am prijt" beloofde aan het slot een foto van het kruisbeeld dat al
een aantal generaties bij leden van de fam ilie Van Poppel aanw ezig is. M aar door
om standigheden w erd de foto niet afgedrukt. Bij dezen dan. M eteen een goede reden om bij het
onderw erp "kruisbeeld" eens stil te staan, tem eer om dat Luyksgestel tenslotte een Kruiskapel
heeft.
W at kruisbeelden o f crucifixen betreft tro f ik onlangs een interessante passage aan in het
filosofische w erk "De com positie van de W ereld" van Harry M ulisch. Hij vertelt daarin dat de
kruisdood, afkom stig uit C arthago, de R om einse m ethode w as vo or de executie van zw are
m isdadigers. T ot de vijfde eeuw w as men ze er terughoudend m et het afbeelden van een echt
kruis en w erd de G od-m ens nooit aan een kruis afgebeeld. De C hristenen wilden im m ers geen
verband leggen tussen de kruisdood van Jezus en die vernederende Rom einse s tra f die
doorging tot in de vierde eeuw. In de eerste eeuw en werd een kruis gesym boliseerd door middel
van de letter X ( dat de naam van C hristus voorstelt). Pas heel geleidelijk werd er een echt kruis
in beeld gebracht. M ulisch bew eert dat het eerste echte kruis, dat wil zeggen als afbeelding van
het kruis op G olgotha, stam t 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 C hristus voor de nauw elijks zichtbare contouren van een kruis
staan. ("D eze contouren kunnen gezien w orden als het definitieve einde van de klassieke
cultuur", zegt M ulisch.) In de volgende eeuwen w o rd t C hristus bij, m et en aan het kruis
afgebeeld. Lange tijd - nam elijk in de R om aanse kunst - ve rsch ijn t C hristus als triom fator, die
het kwade overw onnen heeft, gekroond en in koninklijk gew aad. Pas in de G othiek w as men zo
ve r dat de kleding teruggebracht kon w orden tot een lendendoek, de koningskroon werd
vervangen door een doornenkroon.
"En het lijden en de dood van de m ens begon", voegt M ulisch eraan toe. Zelden o f nooit echter
werd de kruisdood in zijn w erkelijke toedracht afgebeeld: de kruisiging w as een verschrikkelijk
gebeuren. Deze m anier van denken in term en van kruis-en-beeld typeert de M iddeleeuw en (500
- 1500). Ze is tot nu toe ook in onze W esterse cultuur gan gb aa r gebleven, m aar v a n a f de tijd
van het P rotestantism e verdw een steeds m eer het beeld van het kruis. Het naakte kruis, het
kruis op zichze lf keerde va na f die tijd terug, en m arkeerde dat de M iddeleeuw en voorbij waren.
Het kruis z e lf werd geleidelijkaan een sym bool. En steeds m eer w ordt dat sym bool abstracter
vorm gegeven. In de nieuwe serie Kerken in de regio, die binnenkort start, zal op gezette tijden
ook ingegaan w orden op kruis, kruisbeeld en kruisweg.
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In die serie kom t er ook een beschrijving van de Kruiskapel van Luyksgestel, een beschrijving
w aarin enkele ze er opm erkelijke zaken aan de orde zullen komen. Ik wil daar nu echter niet op
vooruitlopen m aar me beperken tot een opvallend verhaal dat ik hoorde van een
L u y k s g e s te ln a a r. W e zaten in het Pannehuis en ik vertelde dat ik m et het onderw erp
"grenskerken" bezig was. Mijn g esprekspartner begon m et de vraag o f ik w ist dat de
M artinuskerk, de M olen, een klein kapelletje en de Kruiskapel op een lijn lagen. Ik opperde dat
ik dat niet raar vond om dat deze gebouwen voorheen w ellicht langs een bepaalde weg lagen.
Dat w as niet slecht gedacht, m aar wel oppervlakkig benaderd. De man bew eerde dat
verschillende w ichelroedelopers ervan overtuigd w aren dat de Kruiskapel op een knooppunt van
leyw egen o f leylijnen ligt en dat een van die w egen langs de genoem de gebouwen liep. M ensen
die geloven in de w erking van de w ichelroede m enen dat o ver de aarde aardstralen lopen of
beter gezegd: signaalbanen. Leyw egen zijn belangrijke signaalbanen en - snuffelend in w at
literatuur - las ik dat in 1925 Alfred W atkins (in zijn boek The old straight track) "aangetoond"
heeft dat leylijnen o f leyw egen in feite zeer oude paden zijn die m et behulp van stenen en
steencirkels w erden gem arkeerd. Juist op de plaats van die steencirkels, bew eert W atkins,
bouwden de eerste C hristenen hun kerken. Op die w ijze w erden nam elijk heidense
m onum enten "gekristend". En tot die "heidense" m onum enten rekent W atkins bijvoorbeeld ook
grafheuvels. O ok va nu it mijn kritische en gereserveerde houding ten aanzien van deze
inform atie m oet ik toegeven dat een aantal zaken m et betrekking tot Luyksgestel kloppen.
Iedere lezer m oet er het zijne m aar van denken. Tijdens het schrijven van dit artikel ontdekte ik
een boek over het verband tussen leylijnen en kerken, nam elijk: W igholt Vleer, Leylijnen en
Leycentra in de lage landen, 217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen, uitgegeven bij
A n kh-H erm es te Deventer. Laat ik mijn nieuw sgierigheid m aar toegeven: ik ga het lezen.
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17.

L U Y K S G E S TE L EN DE RIJN

Het a rtik e l" Rijn, Rijt en A m prijt" heeft tot allerlei reacties geleid, w aarvan ik er hier nu vier aan
de orde stel, om dat die hetzelfde o nderw erp betreffen. Eerst even de kern van de zaak.
Luyksgestel heeft natuurlijk niet aan de Rijn gelegen, zoals enkele hum oristen me vroegen. W el
bew eerde ik dat het stroom gebied van de grote rivieren in bepaalde perioden anders m oet zijn
gew eest dan "sinds m ensenheugenis" ( = sinds er betrouw bare oorkonden en kaarten zijn) en
ook dat Luyksgestel rond 1800 genoem d w ordt "C om m une de Luiksgestel. Bouches du Rhin".
Mij verw onderde niet de Franse taal, m aar wel de uitdrukking " m ondingen van de Rijn", m.a.w.
w aarom niet m ondingen van de M aas o f van de Schelde?
De heren J. Bank uit Velhoven, H. Frieke uit Veldhoven (bezig m et en geinteresseerd in ligging
en w erking van w aterm olens), L.C.H. Eijkelenboom (bezig m et de genealogie van zijn familie,
afkom stig uit de A lblasserw aard) en de heer J. van der Bruggen uit Luyksgestel w ijzen mij
allem aal op de indelingen van de Franse staat en de door Frankrijk bezette gebieden in
departem enten. O nder m eer verw ijzen ze naar deel 4 van de G eschiedenis der N ederlanden en
deel 1 van de onlangs verschenen G eschiedenis van N oord-Brabant. Jan van der Bruggen blijkt
zich zelfs ze e r intensief m et deze kw estie bezig te hebben gehouden en te houden. V anuit een
functie bij het gerechtelijke apparaat in Zeeland kreeg hij belangstelling vo or de geschiedenis
van het notariaat. In dat kader heeft hij veel inform atie verzam eld - een proefschrift w aardig o ve r de rechterlijke en burgerlijke indeling van ons land va n a f de tijd van de R epubliek (1648).
A ls ik bij Jan op bezoek ga, blijkt hij een doorw rocht college voorbereid te hebben. Hij heeft in
kaart gebracht de voortdurend veranderende indeling van ons land in departem enten,
arrondism enten, kantons en gem eenten, daarbij sterk het oog gericht op de kantons. Notariaten,
vrederechters, kam ers van koophandel en belastingsdiensten w aren im m ers va ak op het niveau
van kantons georganiseerd. A ls ik al dat m ateriaal overzie dan denk ik dat er in elk geval een
stevige com puter nodig is om de steeds w isselende situaties in beeld te brengen. In snel tem po
blijken indelingen en herindelingen e lkaar opgevolgd te zijn.
M aar nu naar de departem enten. Er zijn drie fasen te onderkennen in de inlijving van ons land
bij Frankrijk en voortdurend ve ra nd ert er iets in naam geving en om vang van de departem enten.
Daarom alleen de grote lijn. In 1795 w orden Zeeuw s-Vlaanderen en Zuid-Lim burg ingelijfd en
ingevoegd in respectievelijk het d epartem ent van de Schelde en het departem ent van de Roer.
In die periode hebben w e in deze streek het departem ent van de Dom m el. In 1807 w ordt (nu
cite er ik Panken) "bij tractaat van 11 novem ber 1807 te Fontainebleau gesloten, het dorp
Luiksgestel door keizer Napoleon I aan zijn broer, den koning van Holland, tegen de veel
grotere gem eente Lom m el afgestaan". Na een conflict m et zijn broer Lodew ijk neem t Napoleon
in 1809 de zuidelijke provincies van ons huidige land in bezit en deze w orden ondergebracht in
het departem ent van de Tw ee Nethen (A ntw erpen-Breda) en het departem ent van de Rijn
(N ijm egen - Den Bosch - Eindhoven), en tot dit departem ent behoorde Luyksgestel.
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I V . Bij F ran krijk in g e lijfd , 1810— 1813.

En ze er korte tijd later - officieel in 1811 (Lodew ijk Napoleon heeft dan afstand gedaan van de
troon) - w erd Holland in zijn geheel bij Frankrijk ingelijfd en kom en er de volgende departe
m enten bij: de Zuiderzee (Am sterdam - Hoorn), M onden van de M aas (Den Haag, Rotterdam ,
Dordrecht), M onden van de IJssel (Zwolle - Deventer), Boven-IJssel (Arnhem - Zutphen - Tiel),
Friesland, W ester-E em s (G roningen) en O oster-E em s (Em bden - Aurich). Het bestuur is dan in
Franse handen.
Politiek gezien duurt deze situatie niet lang, w an t reeds in 1812 (Tocht naar Rusland) en 1813
(Leipzig) lijdt Napoleon zijn nederlagen. M et het C ongres van W enen kom t er officieel een einde
aan de Franse tijd. N oord-N ederland en Zuid-N ederland w orden sam engevoegd en Koning
W illem 1 treedt m et een nieuwe grondw et aan. Deze bepaalde dat het "K oningrijk" der
N ederlanden de volgende "provinciën" om vatte Brabant, Lim burg, G elderland, Luik, Vlaanderen,
Henegouw en, Holland, Zeeland, Namen, A ntw erpen, U trecht, Vriesland , Overijssel, G roningen
en Drenthe.
Politiek gezien w as de Franse tijd ten einde, m aar lange tijd m oest men nog w erken m et de
Franse w etten die geleidelijkaan vervangen w erden door N ederlandse ontwerpen: de burgerlijke
w etten bijvoorbeeld in 1839, de w etten in verband m et het notariaat in 1842 en de
strafw etgeving pas in 1870.

De grenskerk op A m prijt leek op die van Orthen
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18.

H EIK E R K EN V R IJK E R K

Vlakbij de D ooieput op A m prijt in Luyksgestel stond de g renskerk o f heikerk van Bergeyk.
Actieve Bergeykenaren namen in 1655 het initiatief vo or de bouw ervan, nam elijk: Peter
Berchm ans, Dirck van Esch, Jan van Poppel, Adam van Poppel en Jan Peter Palen. O ver de
betrokkenheid van de fam ilie Berchm ans verm eldt Panken in zijn G eschiedenis van Luyksgestel
nog het volgende : "O nder de begiftigers der H eikerk w as Adriaan Berchm ans in 1720 die eene
som schonk, w aarm ede de kerk en pastorie verbeterd zijn, m et de verplichting jaa rlijks voor
zijne ziel 5 jaargetijden op te dragen". Panken verm eldt bovendien dat in deze g renskerk steeds
een "relikw ie van den grooten H. K erkvader Bernardus" w erd vereerd.
En ve rd er nog dit: "In de H eikerk van Bergeik kwam en de Room sch Katholieken van ve r
scheidene dorpen der M eierij zoveel doenlijk hunne godsdienstplichten, voornam elijk tusschen
de jaren 1648 en 1672, w aarnem en. V erm oedelijk hebben dit inw oners van zeven plaatsen,
w aa ro n de r zelfs W intelre, O irschot en M eerveldhoven alzoo op een afstand van 3 en 4 uren
gedaan. Na het tim m eren dezer kerk ontstonden eenige w egen o f paden van som m ige
gehuchten te Bergeik en Eersel derw aarts. Men noem de deze kerk wel eens "V rijkerk" om dat ze
op grond stond van een dorp w aa r de godsdienst vrijelijk m ocht beoefend w orden". De heer
Lieberom uit Knegsel attendeerde mij op het volgende citaat uit Panken's Korte beschrijving van
Knechsel:
"Toen in het m idden der 17e eeuw alle openbare godsdienstoefening ten strengste door de
gereform eerde landsregering verboden was, konden de inw oners van Knechsel in geene kerk
mis hooren enz. dan in de schuurkerk door Bergeik onder Luiksgestel gebouw d en door die van
V alkensw aard onder Achel gebouwd, beide op een afstand van 2 1/2 uur."
In de uitgave van de D agboeken van Panken (1819 - 1904) w ordt steeds over "heikerk"
gesproken. V ijf van de zes delen zijn inm iddels verschenen. W e w andelen eens m et Panken
mee, door de tijd en door de ruimte. In septem ber 1839 brengt de dan 20 ja a r 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 w ant het kan best zijn dat de pastorie, gelegen op de
plaats van de huidige N eerrijt 25, toen al wel betrokken werd. Er gaan 27 jaren voorbij, het is
oktober 1866, aleer Panken de plaats van de heikerk w eer bezoekt. M aar de locatie is dan veel
m oeilijker te vinden.
Het straatje "of kleine karw eg" ernaartoe is verdwenen, evenals de zw are eik en een van de
tw ee oude "herrentijnen" . Landschappelijk is er behoorlijk huisgehouden. M aar de oude gracht
is er nog en dus is de locatie duidelijk. Ruim tw intig ja a r later, in 1887 ( Panken is dan 68 jaar)
m eldt Panken dat hij te Luyksgestel op het raadhuis m et de burgem eester de dorpskaart en de
kadasterkaart onderzoekt "w egens de perceelen enz., w aarop de eerste heikerk en de pastorie
van Bergeik stonden". In 1891 gaat hij m et Jan Borrenberghs "van den N eerrijt denzelfden weg
naar de gew ezen Heikerk, die onze V oorouders van 1648 tot 1779 bew andelden".
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En hij m erkt op : "Ik m aakte ter plaatse w ed er m enigvuldige aanteekening", w an t Jan w ee t nog
van alles via "wijlen zijnen oplettenden vader". En dan een ja a r later zien w e de oude(re)
erudiete Panken (73) door de A m prijt zw erven. "In w eerw il der hitte, w andelde ik 30 (mei), des
m iddags een ure, langs den Treurenberg, de plaats der oude H eikerk en Doodenput, de Rijt,
akkers, beem den enz., groote om w egen m akende, naar de kerk te Luiksgestel". "G roote
om w egen m akende" denk ik en ik sta er echt een tijdje bij stil. V ervolgens ga ik nog eens
aandachtig turen op een kaart Luyxgestel int Jaer 1692 (To pog.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. Som s m o e tje eerst een aantal dingen w eten om goed te kunnen kijken.

De kluis 100 ja a r geleden
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19.

DE G R E N S K E R K VAN V A L K E N S W A A R D

Nemen w e het gebied van de huidige gem eente V alkensw aard en gaan we terug in de tijd naar
de periode 1648 - 1700 en raadplegen we de tot nu toe bekende docum enten, dan blijkt het zeer
aannem elijk dat de volgende grenskerken op enig m om ent van betekenis gew eest zijn voor de
toenm alige bew oners van dat gebied: B olderdijk in Som eren, Hugten nabij M aarheeze,
Beverbeekse heide in Achel, Achelse kluis, en A m prijt in Luyksgestel. V a na f 1648 konden de
m ensen te re cht op de Bolderdijk, va na f 1652 in Hugten, va n a f 1656 op de Beverbeekse Heide
en ook op A m p rijt en va n a f 1686 op de A chelse kluis.
Op de plaats van de A chelse kluis stond eerst een w oning vo or de verbannen pastoor Tielens
van Valkensw aard en deze w oning diende o ngeveer 15 ja a r tevens als pastorie van de
grenskerk op de Beverbeekse Heide. In 1686 bouwen de kluizenaars na de stichting van de
Erm itage o f Kluis ook een kapel, die in 1736 vervangen w o rd t door een kerk. Van deze kapel en
kerk hebben bew oners van het gebied van V alkensw aard op gezette tijden gebruik kunnen en
m oeten m aken. In 1885 en 1886 bouw t de bekende a rch itect P. C uypers de huidige kerk van de
Kluis en deze kerk w ordt na 1945 voltooid te gelijk m et de nieuw bouw van de A chelse kluis
onder leiding van de architect Jos Ritzen. Lettende op de periode van 1648 tot 1795, blijkt de
Kluis uiteraard DE grenskerk van Valkensw aard. D aarom in dit artikel van deze reeks nogm aals
aandacht vo or de A chelse kluis.
Die aandacht is beperkt gehouden. O ver de huidige kerk ve rschijnt er im m ers een apart artikel
in de reeks, Kerken in de regio die binnenkort van start gaat. O ver de geschiedenis van de
Achelse kluis zijn er diverse boeken verkrijgbaar (o.m. in de nieuwe boekwinkel van het
klooster); daarin kom en wel enkele onderw erpen naar voren die in de toekom st nader
onderzocht en belicht zouden kunnen worden. In noem enkele them a's: op enige m eters 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 zogenaam de C istercienser M issaal
uit de periode rond 1300 en afkom stig uit Aragon in Spanje; de relaties van de A ch else Kluis
m et de abdij van Orval w aar de huidige Abt Mare G allant vandaan komt; ook de naam van een
beek die bij de Kluis in de Tongelreep uitkom t en die onder Valkensw aard "C attenrijt" heet(te).
In dit artikel wil ik twee personen volgen met betrekking tot de A chelse kluis. In het ja a r dat
Petrus Panken sterft (1904) w ordt A m andus van Bussel geboren.
Panken bezoekt de Kluis pas in de tw eede helft van zijn leven. In 1867 w ordt hij d oo r een van
zijn oud-leerlingen rondgeleid.
Zoals altijd en overal bekijkt hij aandachtig de bouw- en kunstw erken. De w ijnberg heeft zijn
belangstelling, en dat uitgerekend in het ja a r dat het volgens andere bronnen een uitstekend
kluisw ijnjaar was.
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Daarna gaat hij naar Spoorm ans, 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 Tom p, 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 ontm oet hij de abt van de Kluis (" schier 38
jaren Trappist, vroeger o nd erofficie r bij 't N ederlandsche leger") die het kerkhof van de Kluis
heeft m oeten verplaatsen naar N ederlands grondgebied. In België w erden eigen kerkhoven
verboden. In 1883 ziet Panken dat er sloten gegraven w orden om de gebouw en van de abdij en
pas in 1990 staat Panken zichze lf toe om op de kluis het m iddagm aal te gebruiken: "Wij
spijzigden ten getale van veertien personen, de m eeste uit W oensel w aa r 't kerm is w as ( ):
gerstem elk, aardappelen m et botersaus, erwten, w ortelen, pannenkoek o f struif, aardbeien m et
suiker, boterham s en vo o r elk een glas goed bier". Dat is in juni. In septem ber hetzelfde verhaal:
w ee r voornam elijk bezoekers uit W oensel en vrijw el hetzelfde menu. Hoe de contacten m et de
Kluis ve rd er verlopen zijn, kunnen w e nagaan zodra het zesde en laatste deel uitkom t van de
Dagboeken van Panken.
A m andus (94), dichter van drie bundels "G edichten van een oude m onnik" en bibliothecaris, is
gelukkig m et 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", ze gt hij en w eer kom ik
een kloosterling tegen die de TV, radio o f krant kan m issen, m aar wel van ’a lle s’ op de hoogte
is. O ptim ist o f pessim ist? O ptim ist, absoluut, m aar er zijn wel tw ee soorten zorgen die hem
bezig houden, dat wel, eerlijk gezegd.
Hij kan geen tijd vinden om zijn eigen docum enten eens goed te ordenen, en dat w ordt toch wel
tijd, m aar tevens is het zo dat hij niet naar de hemel kan aleer de bibliotheek van de Kluis verder
op orde is. De bibliotheek: 5 kilom eter boekenplanken, w aarop ze ker 75.000 boeken,
system atisch verdeeld o ver 5 m odern ingerichte verdiepingen. De w erkdru k in het klooster is
erg g r o o t. Veel teveel w erk vo or zo weinig m ensen. V o or w ie dient al dat w erk in verband m et
de bibliotheek? Hier toont A m andus zich een filoso of van nature en via studie.
Hij m aakt een onderscheid tussen een bibliotheek an sich en een bibliotheek an uns. "An uns",
dat geldt niet meer, de kloosterlingen m oeten gew oon te hard w erken om nog te kunnen lezen.
"An sich" dus: het gebruik zal wel blijken, w aarom zou je daar toch niet op vertrouw en. O ptim ist
inderdaad.
En verder de toekom st van het klooster. Am andus heeft zijn zorgen d aarover uitgedicht. Ik loop
zijn gedichten eens door en b lijf hier en daar eens stil staan. "Sprong op mijn fiets, reed weg van
huis, de w ereld uit, recht naar de kluis, de stilte in: een nieuw begin." Zo begon het. En dan nu:
"Ik zou nog wel w at willen leven om aan mijn broeders steun te geven" en het gedicht dat een
w on de r tegenw oordig niet onm ogelijk is (hierbij opgenom en). "H et is toch heel w at anders als ik
het ze lf vo or lees", zegt Am andus.
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20.

B R O N NEN

Belangstellende lezers kunnen op diverse m anieren m eer te w eten kom en o ver de periode 1648
- 1672 in Valkensw aard en om geving. Op de allereerste plaats volgt er zo dadelijk een lijst van
de publicaties die gebruikt zijn voor het schrijven van deze reeks. De genoem de boeken zijn
bijna altijd via de openbare bibliotheek te lenen.
O ok heem kundekringen, zoals bijvoorbeeld de actieve kring W eerd erh eem (Valkensw aard:
Feliciadal 6, 5551 BX D om m elen) , hebben vaak ook een kleine bibliotheek of een
docum entatiecentrum w aarin m ateriaal te vinden is m et betrekking tot de eigen plaats o f streek.
Deze heem kundekringen geven vaak een tijdschrift en som s zelfs een jaa rb o ek uit. Zo heeft
W eerderheem een populair tijdschrift 't Periodiekske, w aarin ik altijd eerst het gedicht van
Dries van D om m elen lees, en een jaa rb o ek M erckensw aert. In het ja a rb o e k van 1994 stond
een artikel van J W . Hagen over de kapel en schuurkerk van Borkel in de periode 1763 - 1809;
ik heb daar am per gebruik van g em aakt om dat ik vooral de periode 1648 - 1672 in het vizier
had.
De tijdschriften en jaarboeken van de Brabantse heem kundekringen kom en m et een zekere
regelm aat aan de orde in B rabants Heem O ok het N oord-B rabants H istorisch N ieuw sblad
biedt vaak inform atie die voor een regio van belang is. Beide tijdschriften kan men raadplegen in
de O penbare bibliotheek o f men kan zich abonneren. Via deze tijdschriften w ordt men nogal
eens geattendeerd op onderzoek of literatuur die voor een bepaald them a van belang is of lijkt.
Een buitengew oon om vangrijke en interessante bibliotheek m et m ateriaal o ver de geschiedenis
van Brabant, ook o ver het onderw erp van deze reeks, bevindt zich in de bibliotheek van de
Katholieke U niversiteit Brabant in Tilburg; het lidm aatschap en zelfs het lenen van m ateriaal is
gratis. U m aakt tegelijkertijd kennis m et het verschijnsel van de universitaire bibliotheek, dat wil
zeggen m et een info rm atiebedrijf. U kunt daar ze er ouderw ets zoeken door gew oon de rijen
na te lopen en zo te vinden w at uw belangstelling heeft, m aar veel efficiënter is het w erken met
een com puter om het Brabant-bestand te raadplegen. Het personeel is bereid om u uit te leggen
hoe u m et dat apparaat m oet om gaan. In het N oord-Brabants H istorisch N ieuwsblad van juli
1997 stond een kritisch artikel o ver de klantvriendelijkheid van de K U B -bibliotheek voor externe
gebruikers. Mijn ervaring is dat iem and binnen een half uur uitstekend m et het systeem overweg
kan. G aat het even fout dan kom t er hulp van het bibliotheekpersoneel, m aar u kunt ook gewoon
een student aanschieten. W e llicht is het een goed idee om m et tw eeen de KUB te bezoeken:
twee w eten en onthouden m eer dan een. En ve rd er gaat er w aarschijnlijk een gouden tijd
aanbreken voor w ie wil zoeken in historische docum entaties: nam elijk via internet. Hierbij m oet
nog niet in eerste instantie gedacht w orden aan archiefm ateriaal z e lf (al kom t er op den duur
ook op dat terrein een grotere toegankelijkheid) m aar aan boeken, artikelen en rapporten en ook
allerlei beeldm ateriaal. Nieuwe publicaties over de geschiedenis van V alkensw aard en
om geving in het algem een liggen vrijwel altijd "in de kortste keren" bij Boekhandel Priem op de
plank.
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