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HEEMKUHEEMKUHEEMKUHEEMKUNNNNDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJK    
 

Hallo, heemkundevrienden, 

Terugkijkend op de afgelopen maanden zijn we 

* blij met goede opkomst voor ons bezoek aan Postel. 

* Ook blij waren we met de 55 bezoekers op de dialezing tijdens de ten-

toonstelling in de bibliotheek op het thema ‘ Wonen aan Hoek en Lijnt.’ 

* Wij deden mee aan het afronden en openen van het Wateringpad. Als er 

onder onze leden wandelaars zijn die een dergelijke route eens willen be-

wandelen: even een folder ophalen in onze heemkamer. Het is trouwens 

toch wel het jaar van de vloeiweiden; want na een boek hierover in het 

voorjaar en de aanleg van Wateringpad was er nog een film met uitleg door 

Albert Mertens van het Wateringhuis 

over de Lommelse wateringen. 

* De KVO uit Westerhoven is na 75 

jaren aan het eind van hun bestaan 

gekomen. Hun vertegenwoordiger met 

o.a. Alda van Beek-Kuijlaars kwamen 

hun vlaggen en bescheiden aan de 

Heemkundekring Bergeijk schenken, 

zie foto. Ook ons boekenbestand is al 

aardig op niveau door schenkingen. 

* De scholen zijn met hun ‘Jet en Jan programma’ (het leven in de dorpen 

rond 1900) gestart in Bergeijk-dorp. M.m.v. onze leden zullen Westerho-

ven, Riethoven en Luyksgestel volgen. 

* En de Bergeijkse monumenten staan in de aandacht. Zeker nu.het ge-

bouw Weverij De Ploeg en de Luyksgestelse kerk rijksmonument worden.  

* Veel plezier met het 

lezen van deze Keers-

opper en prettige feest-

dagen. 
 

Wim van Dooremolen, 

voorzitter 

Redactieleden:  

Wil van Ham   e-mail wilvanham@wemail.nl 

Wim van Dooremolen e-mail doorem@planet.nl 

Will Steeghs   Ad Tilborghs 

Jaap Bussing   Martien Veekens 

DE KEERSOPPER   
NR   7  dec 2007 
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De kapel “opten Webosch”. 
 

Weebosch viert dit jaar het 100-jarig bestaan van zijn kerk. Had 

Weebosch vóór 1907 geen kerk? Nee, niet als zodanig, maar wel was 

er in een bepaalde periode kerkgang mogelijk naar hun kapel. Die 

stond ter hoogte van het Kapellepad.  

Schutjes noteerde dat deze gebouwd zou zijn in 1470 en toegewijd 

aan O.L.Vrouw. 

 

De eerste rector was, in 1485, was JAC ZIBERT, die voor 5 missen 

was aangenomen en daarvoor jaarlijks zijn mudden rogge kreeg. Hij 

kon ook de beneficiën innen van het altaar ‘St.Petrus aan het Kruis’ 

op ’t Hof. 

In 1527 werd Jan Helftermans daar kapelaan en we lezen daarover
1
: 

“JOHANNES SOEN JANS HELFTERMANS kapelaan van de kape-

lanie gefundeerd op het ALTAAR VAN ONZE LIEVE VROUW te 

WEEBOSCH onder Bergeijk heeft de stukken getoond met de recht-

vaardige titels van het bezit van deze kapelanie - het volk was verga-

derd in het portaal van de kerk van Bergeijk rond 10 uur voor het ' be-

ghinsel van den hoo-

chmissen' - 25 mei 1527. 

Capelaen aldaar werd 

ook, in 1566, JOHAN-

NES BERCHMANS van 

Bergeijk, die ook rector 

was van het Maria–altaar 

te Lommel.  

We vinden de kapel ver-

der vermeld op een kaart 

uit 1656 van Zacharias 

Roman. Hij ligt dan ten zuiden van Witrick. De cartografische infor-

matie op die kaart is van ca 1635 en tot ongeveer die tijd vinden we 

                                              
1
 ARB  inv. 574  periode 1527;  f 6v-14 
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notities over rectors – kapelaans op de Weebosch-kapel. Door de re-

formatie werden na 1648 overal in Brabant kerkdiensten verboden, 

dus ook hier. Kerkmeubilair uit de kapel werd zelfs openbaar ver-

kocht. 

Een 100 jaar later staat de kapelle er nog, volgens een kaart uit 1741 

van Isaak Tirion. Het gaat dan minder goed met Bergeijk , want op 

die kaart staat als Huys (kasteel) ‘Overblijfsels van ‘tHuys’ vermeld; 

en voor de katholieken een‘Kerkhuis’ op Luikse bodem. Maar de 

Kapelle staat er nog, al hebben de Fransen er in 1702 de klok uit het 

torentje gehaald en wordt het gebouwtje niet voor godsdienst ge-

bruikt. 

Het stond er niet lang meer, want Panken vertelt in zijn dagboeken 

“Met eenig gezelschap ging ik den 11 Aug. 1844 naar het Berge-

ijksch gehucht Webosch.  In eene herberg aldaar liet ik Stephanus 

Bergmans, 93 jaren oud, toen de bejaardste manspersoon van Berge-

ijk verzoeken, ten einde met hem over oude zaken van dat gehucht, 

voornamelijk over de standplaats, enz. der aldaar gestaan hebbende 

kapel te spreken.  Bij zijnen leeftijd waren er geene overblijfselen 

dier kapel meer aanwezig geweest: zekere inwoner van Webosch 

Huibers genaamd, overleden, had hem echter ooit verhaald, dat hij 

den drempel of dorpel der kapeldeur in zijne jeugd, op de plaats 

waar zij stond, menigwerf had gezien. Op het perceel waar Jan van 

Glabbeek woonde.” 

Toch zette landmeter 

H.Verhees hem in 1779 

nog op kaart. 
 

Panken memoreerde 

dat men al in 1780 ge-

probeerd had om de 

Heikerk onder Luyks-

gestel naar Weebosch 

verplaatst te krijgen, 

wat niet gelukt was.  

 

 
De Capel op Weebosch in 1779 _H.V. 
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Hij was van mening dat een tweede kerk in Bergeijk niet op ’t Loo 

maar halfweg Weebosch had behoren te staan, zodat die van Wee-

bosch niet op een uur afstand van de kerk bleven zitten. Niet lang na 

Pankens dood kreeg Weebosch zijn kerk: in 1907, nu honderd jaar 

geleden. 

Dat Weebosch toch nog een kapel heeft is ter herinnering aan de be-

vrijding op 19 sept 1944, waarvoor tot dank in 1946 een Mariakapel 

O.L.V van de Kempen werd gebouwd. Die staat er nu aan de weg 

naar Luyksgestel, aan de bosrand. 

 Wim van Dooremolen 

Over een RijksDriehoekmerksteen 
 
In Keersopper 5 maak-

ten we melding van het 

grensoverschrijdend 

‘ommetje’ , het Wate-

ringpad, wat nu gereali-

seerd is. Het verbindt 

twee natuurgebieden: De 

Watering van Lommel 

en De Pelterheggen (in 

Plateaux) te Bergeijk. 

Het gaat o.a. over de 

Woeste Polder, waar we 

op een topografische 

kaart de aanduiding RD 

aantreffen. 

RD staat voor RijksDriehoekmerksteen. 

 

Een driehoeksmeting: Als voorbeeld: de positie 

van de zeilboot wordt door waarnemers A en C 

bepaald uit  onderlinge afstand en de hoekmetin-

gen. 

 

 



5   

 

De driehoeksmeting  wordt door het Kadaster gebruikt in een coördi-

natenstelsel. Coördinaten die gebruikt worden als grondslag voor 

geografische aanduidingen zoals op topografische kaarten en bij GIS 

(zie verderop). Voor vaste punten wordt meestal gebruik gemaakt 

van kerktorens. In buitengebieden referenties als de hier beschreven 

RD-steen. 

 

Zo ligt vast  

punt 311, met benaming Steen R.D. Bergeijksedijk, ligt op 30m 

hoogte t.o.v. NAP op coördinaten  x=157261 en y=368640  
Hierbij zijn de 0-coördinaten, de oorsprong van het assenstelsel, zo'n 

40 jaar geleden verplaatst naar 155 km ten westen en 463 km ten zui-

den van de oorspronkelijke oorsprong : De spits van de O.L.V.kerk 

van Amersfoort. 

ofwel: 

 

De RD-steen 

daar bij de 

Woeste Pol-

der ligt 95 km 

ten zuiden van 

de Onze Lieve 

Vrouwekerk 

van Amers-

foort en dan 

nog 2 km 

oostwaarts. 

En dat op een 

hoogte van 

30m boven 

NAP.  

Waarschijnlijk zit er een bronzen kernnetbout in de steen. 

 

 

Een Rijksdriehoeksteen te Bergeijk aan de grens. 
Foto Jacques Mandigers 
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Ook de Brabantse landmeter Hendrik Verhees (1744-1813) was be-

kend met de driehoeksmeting. We kunnen ons hem voorstellen met 

de hier getoonde prent.
2
 Met zijn verrekijker staat hij bij de drievoet, 

vastgepind in de grond en 

nauwkeurig gesteld met water-

pas en schietlood (1). De assis-

tent legt de landmetersketting (2) 

uit. Op het planchet (3) boven de 

drievoet de hoekmeting gereed-

schappen voor de landmeter. 

 

Sinds 1987 wordt ook gewerkt 

met GPS (positie bepaling mbv 

satellieten); maar hopelijk blijft 

de Bergeijkse RD-steen met zijn 

historisch karakter nog lang lig-

gen.  

Wim van Dooremolen,  

Jaap Bussing

                                              
2
 uit Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende landmeter, cartograaf en patri-

ot(1744-1833). Een uitgave van de stichting Hendrik Verhees. 

Wat is GIS ? GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Dat is 

een digitaal systeem voor het verwerken van ruimtelijke informatie. Een 

dergelijk systeem bestaat uit kaarten en databases welke met elkaar ver-

bonden zijn. Anders gezegd, van ieder element op de kaart is informatie 

opgeslagen in de database.  

Met een GIS kunt u dus niet alleen kaarten bekijken. U kunt ook infor-

matie opvragen over elementen op de kaart. Ook kunt u de database 

raadplegen op zoek naar gegevens die u interesseren. De locatie van de 

gevonden gegevens kunt u daarna met één muisklik tonen op de kaart.  
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Een rondrit langs gemeentelijke monumenten. 
 

Bergeijk mag zich verheugen met het 

bezit van nieuwe Rijksmonumenten: 

De fabriek van Weverij De Ploeg / De 

kerk van Luyksgestel en Het Rietveld-

huis van ontwerper Martin Visser. 

 Maar Bergeijk kent ook een groot 

aantal gemeentelijke monumenten. 

De wetgeving daarover, zowel ter be-

scherming van de monumenten als 

voor de duidelijkheid van eigenaars en 

bewoners, wordt aangepast. In verband 

hiermee maakte de wethouder van cul-

tuur met vertegenwoordigers van de 

monumentencommissie,  de Stichting 

Bergeijks Erfgoed en de de Heemkun-

dekring Bergeijk een rondrit langs de 

monumenten van de gemeente..  

Jacques Mandigers legde daarbij t.b.v. 

de boven genoemde instanties de monumenten vast in mooie foto’s, 

zoals hieronder getoond.  De monumenten zijn op een cultuurhistori-

sche inventarisatiekaart vastgelegd (zie voorbeeld). De gemeente 

gaat met een nieuwe monumentenverordening de reeds bestaande 

vastgestelde monumenten 

beter beschermen en be-

houden en zal de daarvoor 

in aanmerking komende 

panden als beschermde 

monumenten op de lijst 

zetten om deze alsnog voor 

de toekomst veilig te stel-

len. 
 

Wim van Dooremolen, 

 Jacques Mandigers

 
Dorpstraat 4 Riethoven 

Huis Martin Visser in 1958 
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Het Luihuis te Bergeijk 
 

De St.Petrusbanden kerk op ‘tHof was ooit 

voorzien van een toren, waarvan nu slechts de 

afmetingen aan de patronen op het kerkplein 

bij de ingang te zien zijn. 

Want die toren is ‘omgewaaid’ in 1650; we 

verhaalden daarover in de vorige Keersopper. 

Zo’n toren was doorgaans het enige gebouw 

van steen en in tijden van gevaar fungeerde 

hij als uitkijkpost. Mogelijk is ter verbetering 

van het uitzicht de toren enige malen ver-

hoogd en is hem ook dat mede noodlottig geworden. 

In de Tachtigjarige oorlog was er geen geld geweest om de Hofkerk 

behoorlijk te onderhouden.  Zo was o.a. de toren bouwvallig gewor-

den.  Uit voorzorg werden daarom de klok en de in 1637 aangeschaf-

te "comme" of archiefkist van de gemeente Bergeijk uit de toren 

verwijderd.Een archiefkist bevatte de kostbare eigendommen van een 

dorp.  Hij werd meestal bewaard in de toren van een kerk.  Hierdoor 

was de kist beter beschermd tegen brand en overval.  Vanwege het 

gemeenschappelijke karakter van de inhoud waren er meerdere sloten 

op aangebracht, zodat drie schepenen een sleutel hadden en er dus 

steeds getuigen waren als de kist geopend moest worden.  Aan dit 

aspect is ook de benaming ‘schepenenkist’ te danken. 

Maar behalve de zorgen om de archiefkist was het heel houden van 

de klok van groot belang. 

De bevolking werd door de klok niet alleen over de tijd of over kerk-

diensten geïnformeerd, maar ook als er gevaar dreigde of brand was 

of iets speciaals aangekondigd werd. En omdat een nieuwe toren niet 

te betalen was werd er een Luihuis gebouwd. Eenvoudig ging dat 

niet, want omdat de Bergeijkse regenten beweerden niet te weten hoe 

ze een luihuis moesten bouwen, stuurde de rentmeester Bergeijkena-

ren naar Westerhoven op ‘dienstreis’ om het daar gebouwde luihuis 

eens goed te bekijken.Al met al duurde het tot 1669 voordat alle pro-

blemen opgelost waren en het Luihuis er stond. 
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Een Luihuis mét de Katharina klok uit 1367, nu 640 

jaren oud, een klok die vele oorlogen heeft over-

leefd. De klok heeft een diameter van 103 cm en 

weegt 670kg.  
 

De vrijstaande klokkenstoelen zoals het Bergeijkse 

Luihuis hebben een stellage van dikke houten balken 

waarin de luidklok hangt. Het klokhuis is verder een 

bakstenen gebouw met schilddak van rode pannen 

met daarop een houten opbouw met een grijsblauwe leien dak. Een 

zijde is met planken afgetimmerd. De klok komt uit de in 1650 inge-

storte kerktoren. 

Deze stellage voor de luidklok moet de grote krachten die tijdens het 

luiden van de klokken ontstaan opvangen en reduceren. 

De klok hangt aan een dwarsbalk, de zogenaamde luid-as of tuime-

las, die met behulp van lagers kan kantelen. De klok werd geluid 

door in een regelmatig ritme aan het touw te trekken; nu gebeurt dat 

elektronisch. 

De knappe constructie en de doeltreffende houtverbindingen van 

sommige klokkenstoelen wekken ook nu nog veel bewondering.  
 

3
De klok wordt geluid bij plechtigheden zoals begrafenissen en her-

denkingen. Het oorspronkelijke gebruik van klokken is zeer oud. Een 

citaat uit het rooms-katholiek kerkrecht uit 1169 schreef voor dat ie-

dere kerk of openbare kapel een klok moest bezitten om de gelovigen 

op te kunnen roepen tot gebed of kerkdienst. Later kwamen er diver-

se andere openbare functies bij voor de bewoners in de omgeving.  

De klok(slag) bekrachtigde officieel de wetten of verordeningen die 

vanuit het stadhuis werden afgekondigd. Daaruit ontstond het 

spreekwoord: ‘aan de grote klok hangen’.  

Maar ook op doordeweekse dagen had de klok een functie. Hij luidde 

enkele malen per dag om werk- en rusttijden aan te geven. Boeren en 

arbeiders in het veld hadden namelijk geen horloge en waren afhan-

                                              
3
 Het Friesch Dagblad, 3 september 2004. 

 
De klok  

Katharina 
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kelijk van klokgelui om te weten of het etenstijd was of dat de rust-

tijd was aangebroken.  

Op te merken valt dat vroeger aan het luiden van de kerkklok door 

katholieken meer betekenissen werd toegekend dan door de protes-

tanten. Katholieken kenden er ook een rituele betekenis aan toe. Zo 

werd een sterfgeval de klok geluid en daarna tijdens de begrafenis.  

De klok waarschuwde bij brand of bij een vijandelijke aanval. Ook 

bij watersnood liet de klok haar alarmerende geluid horen.  

De klokken regelden het leven in dorpen en steden. Iedere burger 

herkende de signalen die via allerlei klokken uitgezonden werden. 

Het was niet het enige Luihuis in Bra-

bant. Op tekeningen van Hendrik Ver-

hees uit 1789 vinden we ze o.a. in 

Dommelen en, zoals eerder vermeld, in 

Westerhoven. Ook Strijp bij Eindhoven 

had tot 1930 een Luihuis; al werd het op 

het laatst als cachot gebruikt. Dan ge-

bruiken ze het Luihuis in Bergeijk toch 

beter…als kerststal met een Kempische 

kerstgroep. 

 Zo’n Luihuis is zeldzaam en gebouw 

en klok moeten goed onderhouden wor-

den. Panken meldde dat het Luihuis in 

 
Het Luihuis van Dommelen 

 

 
Westerhovens Luihuis, 

afgebroken in 1825 

Het Luihuisje bij de 

St.Trudokerk te Strijp met 

een klokkestoel van 1776 

en een klok van 1436. 
(ED 1935)  
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1859 gerepareerd is, en over het onderhoud van de klok: 

“De groote Bergeiksche luiklok, tot herstel naar Stratum vervoerd, is 

na een afwezigheid van 6 weken weder terug.  Werd ze 26 Aug. bij de 

begrafenis der huisvrouw van Frans Valenberg de laatste maal 

geluid, Donderdag 25 Januari 1900 is de klok weder in 't Luihuis, 

nagenoeg op dezelfde plaats gehangen.”   

Onderhoud is nodig, dat weten ze ook in Westerhoven; wederom 

Panken: “(Van horen zeggen): Toen het Luihuis met de 3 klokken 

zich nog op het oude kerkhof bevond, werd, omtrent het jaar 1780, de 

klepel uit de zwaarste geworpen.  Men luidde bij gelegenheid van het 

boven aard staan van een lijk. De klepel vloog door eenen muur van 

het schoolgebouw, hetwelk omtrent 7 passen ten oosten van hetzelve 

verwijderd stond, en wel eenige passen ver in de school en hoezeer 

dit tijdens het onderwijs plaats had, bekwamen noch meester, noch 

leerlingen eenig letsel.”     Dat liep dus goed af.  

De school in Bergeijk staat nu ver van het Luihuis, dus zo’n vaart zal 

het hier niet lopen. Maar onderhoud en herstel van dit nu unieke 

rijksmonumentje is absoluut nodig.  

Er gaat aan gewerkt worden hebben we gehoord.  
Wim van Dooremolen 

 

Over Luyksgestelse haarteuten in Amerika 
 

In het boek “De Teuten, Buitengaanders van de Kempen” (uitgave 

Stichting Brabants Heem, 1974) vinden we gegevens over haarteuten 

in Amerika. Zoals over de haarteuten Cornelis, Christiaan en Peter 

Wijnen, zonen van Martinus Wijnen uit Bergeijk. Eind 19
e
 eeuw 

hadden zij handelsactiviteiten in New York als firmanten van “Wij-

nen and Heesters, importers of humain hair”. Dat deze firma tegen 

1893 nieuwe directeuren had gekregen wordt afgeleid uit een be-

waard gebleven brief met een (gedrukt) briefhoofd “Peeters & Rom-

bauts, importers of human hair”. Het adres staat er zelfs bij: 62 East 

12th Street. Maar niet alleen correspondentie, ook foto’s zijn uit die 

tijd bewaard gebleven, zoals de hier geplaatste foto. 
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Links zien we Petrus Johannes Peeters, geboren te Luyksgestel 28-12-

1856, zoon van Petrus Arnoldus Peeters 

en van Maria Martina Schoenmakers. Hij 

trouwde in 1897 met de dan 34-jarige 

Elisabeth Maas uit Valkenswaard 

Rechts kijkt ons aan de iets jongere Jo-

hannes Franciscus Rombauts, geboren te 

Luyksgestel 11-5-1856, zoon van Wil-

lem Rombauts en van Anna, dochter van 

Hendrik Bijnen, bierbrouwer te Val-

kenswaard. Hij trouwde in 1899 de 

Riethovense Adriana van Lieshout. 

Over de datering van deze foto bestaat 

nog geen zekerheid. Nazaten geven aan 

dat er ná 1900 nog volop handel in Ame-

rika was. Begin 1900 werden in het ou-

derlijk huis te Luyksgestel nog 

(haar)pruiken uitgestald. Dit strookt met 

de informatie die we vinden in de versla-

gen van de Commissaris van de Konin-

gin in Noord-Brabant. Tussen 1896 en 

1925 was dat Mr. A.E.J. baron Van 

Voorst tot Voorst. Een van zijn taken was het regelmatig bezoeken van alle 

gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig 

verslag bij. In juni 1903 kwam hij in Luyksgestel en schreef… 

Er bestond in der tijd eene uitgebreide handel in vrouwenhaar in Luyksge-

stel; kooplieden reisden naar Duitschland (Bücheburg, Dingelstadt); daar 

kochten ze het haar der vrouwen (…); in Luyksgestel werd het bereid; en 

van daar werd het met honderden kilo’s naar New York gezonden, waar 

weer Luyksgestelnaren woonden, die het haar daar aan den man brachten; 

vroeger zijn daarmede tonnen gouds verdiend; thans gaat het niet zoo 

goed meer, omdat de Joden getracht hebben zich van dien handel te empa-

reeren – Er zijn nog 4 kooplieden uit Luyksgestel, die ter zake geregeld 

naar Duitschland gaan. -   

Vier jaar later, in maart 1907 kwam bij weer op bezoek en noteerde: De 

handel op Amerika in vrouwenhaar is zoo goed als gedaan; nog twee men-

schen gaan van tijd tot tijd naar Duitschland, om vrouwenhaar te koopen. 

Ad Tilborghs  

Op een bordes in New York: 

Peeters & Rombauts ‘importers 

of human hair’ 
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Hoek Riethovensedijk:de boerderij van Piet Spooren, 60 jaar geleden. 

 
 

Nu, op die plaats, een Mien Ruys-parkje 

met een klok van Gerrit Rietveld. 

Volgend jaar (een ‘Rietveld-Ruysjaar’ in Bergeijk) 

 meer hierover in de Keersopper. 



  
 

    




