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HEEMKUHEEMKUHEEMKUHEEMKUNNNNDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJKDEKRING BERGEIJK    
 

Hallo, heemkundevrienden.  
 

• Nogmaals onze excuses dat een middagje uit dit najaar niet gelukt is. 

We hebben dus volgend jaar wat goed te maken. 

• Schilderijen van Bergeijk en het omgevende landschap zijn van zondag 

14 dec t/m zondag 21 dec in het Ploeggebouw te zien in een ‘Frits Wi-

chard week’,Ook door  Wichard ontworpen stoffen worden getoond.. 

• Ons heemkundelid Johan Biemans zal deze maand de Brabantse Dia-

lectenprijs ontvangen. Wij allen die van zijn verhalen in dialect geno-

ten hebben zeggen: Proficiat Johan. 

• In het Teutenhuis stond bij de familie Verhagen een oude kast. Hij 

stond er ‘altijd al’, mogelijk sinds 1750. Nu staat hij in de heemkamer: 

een schenking van de familie Verhagen.  Als het allemaal lukt met de 

plannen voor het Teutenhuis als toeristisch centrum van Bergeijk met 

daarin ook een vertrek voor de heemkundekring, dan keert de kast (zie 

foto pag.21) terug naar ‘zijn geboortegrond’.  

• En voor genealogie: Gerard Slenders schonk ‘Slenders & Slenders’. 

• Ook staat er sinds kort ‘Het Schetsenboek van Hendrik Verhees’. 

En ..historisch foto en filmmateriaal: de verzameling CD’s en DVD’s 

groeit aardig. Kom het maar eens bekijken in de heemkamer. 
 

Wim van Dooremolen, voorzitter 

Tel 0497-57 17 19 

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   11     dec. 2008 
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Het 1
e
 Raadhuis van Bergeijk 

 

Het Raadhuis is gebouwd door Willem Willemsen in 1769/1770 voor 

het bedrag van 863 gulden, 17 stuiver’s en 12 penningen; de stenen 

werden in Bergeijk gebakken. De 1
e
 schepen, de belangrijkste amb-

tenaar op dat moment, was Evert Keunen. 

Voor die tijd werden de vergaderingen van de dingbank of raadkamer 

gehouden in een herberg aan de Straat. 

Men was niet tevreden met het gebruik van de raadkamer in een her-

berg en daarom werd in 1752 besloten tot de bouw van het 1 Raad-

huis van Bergeijk. 

Omdat men niet eenstemmig was waar het Raadhuis te bouwen, werd 

pas in 1769 werk gemaakt met het bouwen hiervan, 18 jaren later !!! 

(dus ook toen draaide de ambtelijke molen niet erg snel). 

De voorbij trekkende stoet met de gildes, de fanfare, de jagersvereni-

ging en andere verenigingen en meerdere praalwagens, trekken voor-

 
Het 1

e
 Raadhuis van Bergeijk aan “de Straat”  

met rechts zichtbaar het brandweerhuisje. 
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bij het Raadhuis in 1919. Dit ter gelegenheid van het 25 jarig jubile-

um van Burgemeester P.J.G. Aarts, dat uitbundig werd gevierd onder 

grote belangstelling van de Bergeijkse bevolking die in ruime mate 

aanwezig was bij deze huldiging. 

In 1923 is het nieuwe Gemeentehuis van het dorp gebouwd in de 

Schoolstraat. 

Het oude, toen niet meer in gebruik zijnde Raadhuis, kreeg een ande-

re functie en hierin werd gehuisvest de Openbare School van het dorp 

en daarna, in 1939 tot 1944 de Protestantse School. 

In september 1944 werden we hier bevrijd van de Duitsers en be-

woonden onze bevrijders, de Engelsen, tijdelijk de school tot eind 

oktober 1944. 

Na de bezetting van de school konden de lessen weer worden hervat. 

Helaas slechts voor korte tijd want op 13 november 1944 was er in de 

vroege morgen een geweldige explosie daar, in het brandweerhuisje. 

Wat was er eigenlijk gebeurd? 

Het brandweerhuisje deed dienst als opslagplaats voor gevonden mu-

nitie van de oorlog, die onder andere ook verspreid lag in het buiten-

gebied van Bergeijk tot aan de Belgische grens. 

Bij deze zware explosie vonden 3 volwassenen en 2 kinderen de 

dood en 1 meisje raakte gewond. 

De volwassenen waren:  Piet Steyns, gemeentewerker,  

Johannes Koevoets, gemeentewerker, 

Adrianus van der Linden, Marechaussee. 

De kinderen waren : Janus Spooren leerling R.K. Jongensschool,  

Leo Jansen, leerling R.K. Jongensschool. 

Frieda Blijenburg raakte gewond aan haar hoofd. 

 

Vroeg in de morgen, op deze 13
e
 november, hadden Leo Jansen en ik 

als misdienaar bij Pater Edmundus, Assumptionist (J. Veerman uit 

Volendam) de mis gediend. Leo Jansen moest bij de bakker, schuin 

tegenover het brandweerhuisje, brood halen voor zijn moeder. Ik 

mocht niet met Leo over de Straat maar moest met tante Hanneke 

over de Kept mee naar huis. 
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Leo Jansen lag met het brood nog onder zijn arm dood voor de deur 

van het tegenover het brandweerhuisje gelegen klooster van de Paters 

Assumptionisten. 

Later hoorde ik thuis van het noodlottige ongeval. 

Het Raadhuis en brandweerhuisje werden onherstelbaar beschadigd. 

Alles werd geruimd en het geheel is nooit herbouwd. 

O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O0=O=O=O=O 

 

Eerdere Bestuurders van de Gemeente Bergeijk, vóór Burge-
meester P . Jos. Aarts: 
1792.  President en loco-officier Jan Ramaer,  

deze is de laatst gekozen Protestant.  

Schepenen Pieter Willems en Maures Rademakers. 

1795.  President Pieter Willems. 

Schepenen Philip Nijssen en Jan Roest. 

1799.  President Jan Roest; Schepen Pieter Willems. 

Maar de leden van de dingbank worden op 27 en 28 maart 

ontslagen en de Municipaliteiten gereorganiseerd. 

De aftredende leden worden opnieuw benoemd.  

1800.  President Philip Nijssen. 

Schepenen Jan Roest en 

Maures Rademakers. 

1801.  Officier Jan Roest. 

1802.  Schout-Civiel Jan Roest. 

1803.  Maire Jan Roest  

1815.  Adjunct-Maire Antoni 

van Galen, 

tevens Notaris en secre-

taris tot 1832. 

1832.  Burgemeester Theodorus Maas tot 1849. 

1849.  Bij Koninklijk besluit van 18 februari 1849, is P.Jos.Aarts  

Burgemeester van Bergeijk 

1894.  Burgemeester P.J.&. Aarts.   
Zephyrien van Aken 

 

Het wapen op het raadhuis nu. 
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Speule 
 

Vruger as de school ut was gingen we in ut veurjaor bekant elken dag 

mûlders vange. 

We wôrre altè mee un hil klôcht  bè mekaar um die bisjes te zuuke, en 

as wur gevange haon dan ginge ze in unne jampot mee wa buuke blaor 

der in. 

Mistal zaote ze in un buuke heg waor ge verrekes aon moest schudde 

um ze dan onder dun tuin op te raope. Ge haod verschillende sôrte 

mûlders zo as unne paoter, unne kôster, en unnen bakker. In de ma-

rijkestraot zaote mistal de bakkers en vur de paoters moeste  in de 

kerkstraot zên. 

De kôster wôs zeldzaam en die zaote in de heg van toon van kaar 

lam. Smerges moeze die bisjes mee nâr de school um te ruile en dan 

deuwde we ze in un lucifer deuske. Op unne merge bè de Sijs in de 

klas dee munne buurman pietje bon zun klep van de lessenaar open 

en tot zunne grote schrik vlogen al zun mûlders dur de klas zes in 

getal. Mee inne paoter ging ut nie goed die krôôp in dun inktpot en 

kwaom er blauw ut. Mister Sijs kêêk woest um zich henne en waos 

aon ut zuuke waor ze wôrre opgestege. Mêr mee al dè gezoem lande 

d’n blauwe paoter op zunne kaole  kop. Mee ut latje in zun hand 

naaide hij op zunnen eige kop en efkes naoderhand liep ur un blauw 

streep van dun bovenkant van zunne kop naor zun neus mêr de paoter 

vluchte dur de raom na buite. We moeze allemaol de klep open mao-

ke en bè pietjes aongekomme wôrre de raope gaor, wel deuskes in 

zunne lessenaar mêr gin mûlders. Pietje moes 200x “ik mag geen 

meikevers meer meebrengen naar de school” en de rest moes 100 

strafregels schrêve. Sanderdaogs bè ut inleveren moes fritske bè  mis-

ter sijs komme, die waos al wir rooi aongelaope toen ie ut velleke 

van fritskes hoi gezien. Dur ston inne regel op “ik mag geen meike-

vers meer meebrengen naar de school”en dûr onder ston 100x . 

Gè het toch gezeet 100 maal en dè stut ur toch zee fritske. Inne 

woensdagmiddag tot 4 ure strafregels schrêve waos ut oordeel. 
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In de zomer waos ut elken dag nà schooltêd piepelenberge in de ma-

rijkestraot, we wôrre mistal mee un man of vijftien, geiten en bokken. 

Ut ging ur ooit verrekkes op tot dà ut donker wier. 

As ge moest buute dan moeste gè heul goed kenne tellen want dur 

moes geteld wôrre tot 100. Dan begôs ut pas echt want gà al die jong 

mêr is zuuke. Mênne buurjonge waos thuis in de kolekist gekrope en 

ge wilt nie wete hoe dèt  ie ur ùt kwaom, ik kon um nie buute want ge 

wist nie wie ut waos zo zwart zaog ie  Bè Sjan de Sik wôrren ur un 

stel onder ut bed gekrope en gao die mêr is zuuke want ut stikte ur van 

de bedde. Ut waos un skôn spelleke en ik dee ut gêr want zeg nou eer-

lijk, dur is toch niks zo skaon um mee ut buurmêske tusse de boere-

kôlle te ligge bè iemus in dun hof.  

Vruger haolde we aok wel es vârkesstreek ut want wie hè nou nie is ne 

keer aon de appel gezete. 

Zo ginge we ne keer bè Fried Klep in de kerkstraot aon de appel.Die 

hoi ne grôten hof mee unnen tuin dur umhenne. In zunnen hof waos ut 

un zooi, un klên paike liep dur dun hof mêr dè waos um zunne pony 

naor ut waike te brenge dà achter zunnen hof lag. 

Fried hoi altè un pet op mee un manchesterse broek en as die verslete 

waos dan dee ie de nieuw over de ouw aontrekke. Fried kôs verekkes 

buurte en hij kon aok wêd spierse mee zun pruim. 

Munne maot pietje waos al dur de heg gekrope um alvast un paike 

tusse de rotzooi  te maoke naor  d’n appelboom. We haon allebai un 

korte broek oan en dè viel nie mee tusse al die brandnetels. We wôrren 

ur bekant toen Fried  in de gaote hoi wa wij oan ut ùtfrète wôrre. 

Dur wier in inne keer zo verekkes gevloekt dà onze lieven heer bekant 

van ut kruis donderde. 

Wij as unnen haozeweind weg mêr pietje flikkerde onderwege in d’n 

boes boes en Fried hai um bekant b`zunne zolder te pakke. Efkes nâ-

derhand stonne we de schai op te nêmme mêr pietje woas ur ut ergste 

aon toe. 

Hij zoat hullemaol onder de zaikmoeiers en zun bêne wôrre zo rooi as 

unne vuurtôrre. Zo ziedde dà ut oak wel us fout kan gaon mêr wie zun 

kont verbrand moet op de blaor zitten. 

Gerard de Brouwer  
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Het Valentinusputje te Westerhoven. 
 

 
 
1
“Men houdt, volgens overlevering, dit putje voor een dooppoel, 

waaruit de H.Valentinus aan de heidenen het H.Doopsel zou hebben 

toegediend. Hij zette  zich hier aan de boorden van de AA- rivier 

neer om uit te rusten en op zijn gebed zou een bron van helder vlie-

tende water ontstaan zijn. Dat zou dan de Valentinus moeten zijn die 

9
e
 Bisschop van Tongeren was van 295 tot 303 of 305; voorganger 

van Servatius, waar de kerk van Westerhoven naar genoemd is.  Va-

lentinus zou de marteldood gestorven zijn en is in Maastricht in de 

St.Servatiuskerk bijgezet. Daar werd zijn lichaam 22 april 1623 te-

ruggevonden.  

Maar…. niet de H. Valentinus, Bisschop van Tongeren en martelaar 

(feestdag 16 Juli) wordt met een kapel vereerd, maar de 

H.Valentinus, die Romeins priester en martelaar was (feestdag 14 

Februari). Op dit punt heeft het volk vastgehouden, tegen ander ge-

zaghebbend advies in, aan de viering van deze heilige op 14 Februari. 

                                              
1
 C.Rijken uit Veldhoven , dec. 1921  
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Tussen het bron en de rivier stond dus een kapel die, misschien tij-

dens de reformatie (men zegt ook in 1825), is omgehaald. Na de 2
e
 

wereldoorlog is een nieuwe kapel gebouwd met oude stenen; het hui-

dige putje ook; mogelijk lag de oorspronkelijke bron dus aan de an-

dere kant van de kapel. 

Het ronde putje had een diameter van 0,8 meter en een diepte van 1 

meter; gevuld met (ooit kristalhelder) water, dat, opvallend, 0,75 me-

ter hoger stond dan 

de stand in de 

naastliggende ri-

vier . 

Na verbreding van 

de Keersop door 

het Waterschap, 

daalde het water 

van de bron en de 

bron werd troebel. 

Korter bij de rivier 

ontstond (of werd 

gemaakt) ‘het 

kleine putje’; in 

1936. 

Pelgrims gingen voor de ‘derdedaagse koorts’ ook wel koude of bib-

berkoorts geheten naar het putje. Meestal Vrijdags, omdat dan vol-

gens een zekere kerkelijke fundatie een Mis werd gecelebreerd. Men 

verrichte godsdienstige plechtigheden bij het putje ‘ten getalle van 

drie’. Mogelijk ter ere van de H.Drievuldigheid (of gekoppeld aan de 

koorts: derdedaagse koorts). 

Men ging in groepjes van drie, zes of negen naar het putje; bad drie-

maal het Onze Vader, het Weesgegroetje, de Rozenkrans of een an-

der gebed; terwijl men driemaal om het putje ging of kroop. Soms 

bond men daarbij een knoop in drie biezen (bloembies) en dronk 

driemaal van het water alvorens men naar huis ging. 

“De verbeelding is erger dan de derdedaagse koorts” zei men van 

deze simpathetische geneeswijze. 

 
Het kleine putje 
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Vanaf 1850/ 1860 kwam de derdedaagse koorts minder voor en werd 
het putje nog zelden bezocht. 

 

De huidige kapel uit 1947:  

Na de bevrijding ontstond 

bij de bewoners van Wes-

terhoven, dat gelukkig ge-

spaard werd, het verlangen 

om iets uit dankbaarheid te 

doen. Men ging de Valenti-

nuskapel herbouwen. 

Bij het uitgraven van de 

grond voor de fundering 

stiet men spoedig op een 

massa puin, heirode veld-

ovenstenen van groter for-

maat en stukken lei; nog 

dieper kwamen vier zware 

eiken balken voor de dag. 

Dit ten teken dat men op de 

plaats van de vroegere kapel 

bezig was. En men bouwde 

er, met architect W.Valk
2
, 

een kapel, nu gemeentelijk monument.  

Het heeft als kenmerken: 

. de kapel is eenbeukig, met rechthoekig grondplan 

. afgesloten met een veelhoekige apsis 

. zichtbare muurvoeten van zwerfkeien 

. zes steunberen met ondiepe witgeverfde spaarnissen 

. twee uitspringende lagen metselwerk onder de daklijst 

. een open bekapping met houten sporen 

. de nok eindigend met een smeedijzeren kruis. 

                                              
2
 Jac Adams, Stichting Behoud Erfgoed Bergeijk en Omstreken, 2007 

 
De Valentinuskapel te Westerhoven 
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In 2008 wordt door de 

Dienst Landelijk Ge-

bied het Keersop ge-

bied gereconstrueerd. 

Gebruik makend van 

door kavelruil verkre-

gen gronden wordt in 

samenwerking met de 

gemeente Bergeijk de 

Keersop opnieuw 

‘gemeanderd’ en rond 

de Keersop een wan-

delpad aangelegd van 

Loverensedijk naar de 

Oude Weerderdijk. 

Dit tot groot genoegen van ons heemkundelid Wil Braam, die al jaren pleit 

voor een Valentinuspad rond de Keersop, waarover de lichtprocessie van 

Westerhoven naar de Valentinuskapel kan gaan op 14 februari. 

En ondergetekende, die in 2000 hoopte dat er wandelroutes langs de Keers-

op gaan komen (aldus toen het artikel ’Interview 2020’), dat hij ook blij is 

moge duidelijk zijn. Het ziet er veelbelovend uit. Ga maar eens kijken. 

 

Wim van Dooremolen 

Jan Verstappen. 
 

Het onschuldig crimineel kind, beschreven in Keersopper 10, die na 10 

jaren Verbeterhuis als 17-jarige de wereld introk, ja, die Jan kwamen we 

tegen als 36-jarige veroordeeld wegens landloperij. Aldus de archieven. 

 
Ad Tilborghs 
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Dag Smous ! Lusje wel spek ? 
 

Eind van de achttiende eeuw vestigen zich verspreid enkele joodse 

gezinnen in de dorpen van de Brabantse Kempen. In Bergeijk gaat 

het om de gezinnen van Andries Herrie en de oudekleren-koopman 

Jacob Benjamin Wiener
3
. Samen met zijn zwager Jonas Samuel uit 

Eersel handelde Jacob ook in dierenvellen. 

Dominee Stephanus Hanewinkel (1766-

1856) maakt in 1799 een wandeltocht 

door de ‘Majorij’ – de Meierij – waar-

van hij verslag doet in een boek dat in 

1800 anoniem in Amsterdam wordt uit-

gegeven en berucht door de vele nega-

tieve en vaak hatelijke uitspraken die de 

predikant zich veroorloofde over de ka-

tholieke bevolking. 

Op weg van Eersel naar Bergeijk krijgt 

Hanewinkel gezelschap van een man 

‘die met mij denzelfden weg ging’ en 

samen ontmoeten ze een jood (Jonas Samuel?), die hen vriendelijk 

groet met een ‘goede morgen’. Hanewinkel wenst hem ‘insgelijks’, 

maar zijn wandelgenoot ‘zeide’: “ .. dag Smous ! Lusje wel spek ?”.       

 

 

 

 

 

De jood zweeg, maar Hanewinkel ‘wierd moeilijk’ en noteert met 

verbazing het gesprek dat volgt: 

Ik. Waarom bespot Gij deezen Jood over iets, dat zijn Godsdienst 

hem verbied te eten? Hebt Gij recht hiertoe? Of heeft hij U beledigd? 

Hij. Het is maar een Smous. – Hij is van dat volk, dat onzen Heer 

gekruist en bespogen heeft; hij is toch verdoemd, en wij mogen altijd 

                                              
3
 Zie het artikel Joods mensen in Bergeijk (II), de Keersopper, nummer 3. 

Kasjroet is het geheel van de Joodse spijswetten, die bepalen welk voed-

sel wel en welk voedsel niet gegeten mag worden. Het woord ‘kasjroet’ 

komt van het Hebreeuwse woord ‘kasjèr’, wat ‘passend, geschikt of ge-

oorloofd’ betekent. ‘Kosjer’ is de Jiddisje variant. 
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eenen Smous daarom voor de gek houden. (..) Waaróm zijn de 

Smouzen zoo gek, dat zij geen spek eten? Zij weeten wel beter, en 

zouden het zoo wel lusten als wij. 

Ik. Waaróm eet Gij op uwe Vastendagen ook geen spek of vleesch, 

dan zoudt Gij het ook wel lusten (uit zijne redeneering merkte ik  

eenen Roomschen bij mij te hebben). 

Hij. Dit verbied onze H. Kerk, en als ik dan op een’ Vastendag 

vleesch of spek at, dan deed ik een doodzonde. 

Ik. Als een Jood spek eet, dan zondigt hij ook tegen zijnen Gods-

dienst, tegen zijne Wet, en deeze verbood weleer zeer wijselijk het 

eeten van Varkensvleesch, omdat hetzelfde ongezond is, voorál in 

een warm Land, gelijk het Land was, waar outijds de Jooden woon-

den en die Wet gegeeven wierd. 

Hij. Dat kan wel zijn; doch een smous doet gek, want zijne Religie is 

afgeschaft, en de onze niet. 

Ik. Gij zijt zeker meer te bespotten dan een Jood; want het is belag-

chenswaaardig alleen maar op zekere dagen zich van vleescheeten te 

onthouden, en dit vasten te noemen, schoon men voor het overige 

zoo veel eet, als men kan. 

Hij. Gij spreekt net als een Geus. – Ik was nog liever een Smous dan 

een Geus. 

Ik. Wel! Waarom? 

Hij. Omdat wij weeten, dat de Religie van de Jooden eens goed ge-

weest is, doch de Geuze Religie is Kettersch, dit leert ons de H. 

Moeder de Kerk, en is nooit goed geweest. 
 

Dominee Hanewinkel kan de theologische uitleg in zijn zak steken en 

voegt eraan toe dat ‘iedere Roomsche in de Majorij’ er zo over denkt. 

Stephanus Hanewinkel is overigens de kleinzoon van Albertus Ha-

newinkel
4
 (1698-1764), die van 1733 tot 1741 predikant in Bergeijk 

was geweest. 

    Jaap Bussing
5
 en Wil van Ham 

                                              
4
 Panken en Van Sasse, Bergeik, pagina 289. 

5
 De basis van dit verhaal is het artikel dat Jaap Bussing schreef voor “De Opkomst’ van  

maart 2002, pagina 24 en 25.   
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