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Hallo, heemkundevrienden,
Alweer een jaar om. Tja, als je flink bezig bent dan vliegt de tijd snel.
En bezig zijn we. In deze Keersopper valt daarover te lezen.
* Over de Doopjurkjestentoonstelling met veel originele jurkjes en bijgeleverde verhalen daarover. Een groot succes, waarvoor de organisatoren Jaap
en Nellie veel complimenten kregen.
* Over het Teutenhuis, waar we in de teutenkamer al een school op bezoek
kregen om de kinderen wat van de dorphistorie te laten zien en er over te
vertellen. Zoals over de teuten, gewone boerenjongens die marskramer
werden. Ondernemend, nieuwe dingen aandurvend en dat niet gauw opgaven ook al moesten ze ver reizen. En vooral samenwerkend, want samen
ben je sterker.
* We kregen van Piet Aarts een interessante rondleiding door omgeving Veldhoven met Zandoerle
en de ‘mysterieuze’ grafheuvels bij Toterfout.
In de Hofkerk te Bergeijk vindt restauratie van
het Priesterkoor plaats, waarbij o.a. het hoogaltaar met de mooie retabels teruggeplaatst gaat
worden. Er werd mooi schilderwerk ontdekt,
waarover hier in de Keersopper verhaald wordt.
Ook in de Hofkerk: Een oud Bergeijks uurwerk,
zie pag 21.
Veel leesplezier in deze kersttijd; met daarbij de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Wim van Dooremolen,
voorzitter
Redactieleden:
Wil van Ham
Wim van Dooremolen
Ad Tilborghs
Martien Veekens
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Het boterfabriekje van Westerhoven
Informatie van meester Panken is soms een beetje cryptisch: “Donderdag 16 dezer maand werd, na de tweede maal, eene botermijn te
Westerhoven begonnen, welke beurteling, wekelijks eenmaal, voor
eene maand, in eene anders herberg gehouden wordt.” Het is maart
1871 als Panken deze aantekening maakt en het is de eerste vermelding van boterhandel in Westerhoven, die we in zijn dagboeken tegenkomen.
De arme zandboertjes van Westerhoven
verbouwen
van
oudsher voornamelijk voor eigen gerief. Het
hoofdgerecht is
aardappelen en
roggebrood
en
het kost veel
moeite om deze
gewassen op de
schrale gronden te telen. De paar koetjes zijn vooral belangrijk voor
de mestproductie in de potstal. Het beetje boter, dat door de boerin
gekarnd wordt, levert zij aan de plaatselijke winkelier. In ruil voor
wat ze er maar voor kan krijgen. Maar zoals Panken aangeeft, zien
we vanaf de jaren zeventig de eerste pogingen van de boeren om
gezamenlijk op te trekken.
De landbouwcrisis van 1878-1895 treft aanvankelijk vooral de grote
graanboeren op de kleigrond. De import vanuit de grote graanschuren
van Noord-Amerika drukt de prijs van het graan. De zandboertjes
zijn blij met het aanbod van goedkoop ‘koren’ (rogge), waarmee het
mogelijk is een enkele koe extra aan te houden. Maar vooral ook
voor eigen gebruik, als de oogst weer eens een keer tegenvalt.
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Tekenend voor deze periode is de oprichting in 1882 van de Noord
Brabantse Maatschappij van Landbouw, die binnen 10 jaar 40 afdelingen telt. De activiteiten van deze Maatschappij komen tot uiting
bij de inrichting van proefvelden, de voorlichting over het gebruik
van kunstmest en de bijdrage aan de oprichting van boterfabrieken.
Oprichting botercoöperatie
Pas vanaf de jaren negentig komt er verbetering. “In het jaar 1895
werd door bemiddeling van burgemeester Baken een onderlinge machinale boterbereiding opgericht”, schrijft pastoor Brands1 in zijn
‘memoriaal’ van de parochie. “De toetreding was in den beginne niet
algemeen, doch gaande weg bleek het gemak en het nut van een dergelijke inrichting en nam het aantal deelnemers ook zoodanig toe dat
in 1900 alle landbouwers, vier slechts uitgezonderd, daarbij waren
aangesloten.” Voor de gezamenlijke boterbereiding huurt de coöperatie een huis. Maar al snel ontstaat behoefte aan een echte ‘fabriek’.
De aanbesteding vindt donderdag 1 september 1898 plaats ‘ten koffiehuize van den Heer
H. Aarts aldaar’,
meldt de Meierijsche
Courant
van
24
september 1898. Het
bestek is voorbereid
door de ‘bouwkundige’
Th.
Van
Vroonhoven in Strijp.
Volgens de krant van
3 september 1898 zijn
er drie inschrijvers: G. Reijnders uit Bergeijk (f. 2.819,-), P. Gevers
uit Westerhoven (f. 2.482,-) en H. Bannen-berg uit Westerhoven (f.
2.450,-). ‘Het werk is aan den minsten inschrijver gegund’.

1

P. Brands was pastoor in Westerhoven van 21 juni 1893 tot 3 april 1920.
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De ‘bouwkundige’ Theodorus Cornelis van
Vroonhoven, was geen onbekende in
Westerhoven. Hij werd op 14 april 1866 in
Strijp geboren en overleed in Eindhoven op 6
april 1935. Hij was gehuwd met Helena Baken.
Theo van Vroonhoven trouwt te Westerhoven
op 2 mei 1898 met Helena Baken, geboren in
Westerhoven 7 juni 1854 en overleden te
Eindhoven op 31 mei 1939, dochter van
Lourens Baken en Johanna Maria Adriaans.
Enige onenigheid
Er waren natuurlijk boeren die de kat uit de boom keken. “Bij de oprichting deze nieuwe zoogenaamde boterfabriek bestond er eenige
oneenigheid”, schrift pastoor Brands in het memoriaal. “De boeren
van het Braambosch en Loven wilden het nog meer dan thans het
geval is naar het oosten of wel naar hunne streek. Doch de leden van
het bestuur waren daartoe niet te bewegen wijl juist zij het waren die
het laatst waren toegetreden en alle risico aan de anderen hadden
overgelaten. Of hier bij de plaatsing nog bijoogmerken in het spel
waren gelijk sommigen beweeren laten we in het midden.”
De investering in de fabriek wordt betaald door van elk pond verkochte boter een paar centen in te houden. Diegenen, die later toetreden, betalen een inleg van vijf gulden per koe, later tien gulden. Maar
de onderneming is succesvol. In de woorden van pastoor Brand:
“Geen enkele inrichting bestaat er in onze gemeente die meer heeft
bijgedragen en nog bijdraagt tot welvaart van den boerenstand
vooral voor den kleinen boer die vroeger de boter bijna niet kwijt
kon en nu voor zijn melk evenveel ontvangt dan den grootere boeren.
Hierbij komt nog het gemak of de mindere werkzaamheden die in
sommige huisgezinnen een meid doen uitsparen.”
Wil van Ham
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Ontdekte schilderingen in de Hofkerk te Bergeijk.
In die kerk werden, bij het schoonmaken van de gewelven, bijzondere schilderingen ontdekt. Ze waren
in sterk vervuilde staat nog zichtbaar en hun rijkdom,
verguldingen en prachtige kleuren hebben ons verrast. Het stond meteen vast dat deze resten in een
passend kader zouden worden gezet.
Bij de herstellingen van de kerk in de jaren 1970 is
niet veel van de oude schilderingen overgebleven.
Het kerkinterieur werd voorzien van een ruwe pleisterlaag en ondergedompeld in grijstinten volgens de
beginselen van de Bossche school, waarbij sacrale ruimten een sober
en waardig aanzien moesten krijgen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er weinig begrip was voor de stijl van middeleeuwse kerkgebouwen. Ze werden in een strak keurslijf gedrongen.
Het vele grijs met de ruw gestuukte wanden absorbeert veel licht.
Andere kleuren komen nauwelijks tot hun recht en daarmee wordt de
zeggingskracht van de gotiek ernstig verzwakt.
In 1422 toen het priesterkoor in aanbouw was, bloeide de gotiek volop. Het is een stijl die het van licht en schaduw en van omhoog strevende lijnen moet hebben. Bij de huidige restauratie wordt uit respect
voor die oudere geschiedenis een 'tijdloze' aankleding en kleurstelling nagestreefd. Daarmee wordt beoogd een traditie van vele eeuwen voort te zetten en recht te doen aan het kerkgebouw en haar geschiedenis. De geschiedenis van het priesterkoor van de 1000-jarige
parochiekerk is veelzeggend: tijdens de bouw omstreeks 1422 zijn de
bouwers kennelijk van gedachten veranderd en ontstond een stenen
gewelf, dat leek op het gewelf wat er nu is. De (spaar)nissen onder de
ramen moesten worden dichtgezet. Ze waren bedoeld om materiaal
uit te sparen want dat was toen veel kostbaarder dan arbeidsloon ! Zo
kwam er plaats voor 'kolonetten', die voor het oog de gewelven dragen en die niet alleen maar voor de sier bestaan. Ze hebben een symbolische functie. De kolonetten zijn inmiddels teruggekeerd, zoals
trouwe kerkbezoekers wel gezien hebben.
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'Misterke' P.N. Panken (1819-1904) leert ons de Bergeijkse geschiedenis kennen. Hij vertelt ons dat in 1855 de muren gingen wijken.
Het is nog altijd te zien want de muur aan de kant van het kerkhof
staat behoorlijk scheef. Instorting dreigde. Rap werd het mooie middeleeuwse gewelf met zijn fraaie versieringen verwijderd. Er kwam
een vlak plafond van stucwerk voor in de plaats. De kerk was toen
helemaal wit. Helder, sober maar ongetwijfeld heel waardig was het
interieur toen. Bij de restauratie van 1888, onder leiding van architect
C.J.H. Franssen, werd de hele kerk royaal beschilderd naar de geest
van de neogotiek (de nieuwe gotiek). Oudere parochianen zullen zich
dit interieur nog herinneren. De nu blootgelegde schilderingen stammen dus uit ongeveer 1890. Volledig herstel van de kleurenpracht die
er toen was is nu onbetaalbaar geworden, maar als dat wel gekund
had, was het misschien allemaal wel te
'druk' geworden.
Het nieuwe ontwerp voor de inrichting
van het priesterkoor gaat uit van de beginselen die eeuwenlang hebben gegolden voor gotische kerken: een gotische
of neogotische kerk is vol van symboliek, een eeuwenoude symboliek die
misschien niet meer door iedereen verstaan wordt. In die oude taal
van symbolen is het kerkschip waar de gelovige gemeenschap zit een
laan. De pijlers zijn de bomen en de takken groeien boven ons hoofd
in elkaar. De gemeenschap wordt beschut door het 'lover' boven haar
hoofd. Kleuren hebben een symbolische betekenis. Ze moeten als een
'warme jas' om de gemeenschap zijn gedrapeerd. De symbolische
'laan' staat voor Gods volk onderweg en voert naar de 'triomfboog',
symbool van de 'hemelpoort', overgang van de aarde naar een hoger
bestaan. Daarom hangt hier het triomfkruis met de beelden van Maria
en Johannes. Het symbool van de overwinning op de dood, geflankeerd door de belangrijkste getuigen van opstanding en verrijzenis.
Dick Zweers, bouwhistoricus & restauratiebouwkundige, belast met
het interieurontwerp.
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Het Teutenhuis, de oudste woning van Bergeijk/dorp
Rijksmonument 515188

In een oud protocol (1619) der dingbank Bergeik valt te lezen: "heer
Jacob Goossens pastoor te Westerhoven en heer Aerdt Goossens
hebben overgedragen en overgegeven Willem Goossens een huis met
aangelag aan eenen kerkweg."
Panken: “Het lijdt nauwelijks twijfel of de pastoors Jacobus en Arnoldus Goossens zijn in dit hun ouderlijk huis geboren. Door Goossens, teut in Duitschland, is het onder toezicht zijner vrouw behalve
de stal en schuur geheel nieuw opgebouwd in 17.. “
Dat laatste zou 1722 kunnen zijn, zoals in
de oostgevel aangegeven wordt.
Waarmee waarschijnlijk wordt dat in
1722 de teut Goosens het Teutenhuis aan
de oude kerkweg bouwde ter vervanging
van zijn bestaande woning.
In 1791 wordt nog een wed.Goosens vermeld als eigenaresse van de
herberg met aangelag. In 1832 is dat wed Henselmans geworden. De
Henselmans’ hebben in de 19e eeuw in het Teutenhuis gewoond en
daar herberg ‘De Ster’ beheerd.
In juli 1839 werd daar een handboogschutterij opgericht, waar op een zondag
in september 1839 het “al schieten” plaats
vond. “Waarbij veel genoegen heerschte”
aldus meester Panken. Of dat genoegen
overal gedeeld werd is twijfelachtig, gezien het feit dat zeer snel nog 3 van dergelijke handboogschutterijen
werden opgericht. Bij herberg vdVelden op ’t Eind , bij herberg De
Zwaan (later De Keizer) van kinderen Lommelaars en bij een huis
dat dokter Raupp toebehoorde.
De volgende kaart schets de situatie 1832, met het Teutenhuis aan de
kerkweg A naar het Eikereind en Westerhoven. Belangrijke gebou15

wen aan De Straat, de vroegere beestenmarkt, ooit Bergeijks centrum, zijn aangegeven. Ook de perceeleigenaren in resp. 1791 en
1832 (cursief) zijn vernoemd.

Herberg De Ster beleefde het einde in 1892
toen op 1 november de 88-jarige Margo
Henselmans (“Go uit De Staar”) overleed.
Hierna is het door de protestantse Maatschappij van Welstand gekocht, en werd het
al snel de boerderij van Toon Verhagen.
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In 1922 noteert die Mij de ``Boerderij + mastbos, zijnde 8,36ha +
2,47ha met een totale waarde van fl 7.514.``
De Verhagens hebben daar lang geboerd: Toon Verhagen, de zoon
Jan Verhagen en de kleinzoon Toon Verhagen, die in de volksmond
Toon van Karel Lamm heette. Zijn moeder hertrouwde na het overlijden van Jan Verhagen in 1916 in 1922 met Karel Lamm, die de
zorg voor de boerderij overnam.
Van boerderij tot
boerenwoning en in
2009 omgetoverd tot
een Bezoekerscentrum
Teutenhuis,
waarin de heemkundekring Bergeijk een
Teutenkamer heeft
als hier getoond.
Open ‘in het winterseizoen’ van 10:00
tot 13:30 van maandag t/m zaterdag.
Wim van Dooremolen

Doopjurkjes in de Hofkerk
Een tentoonstelling van de Heemkundekring in samenwerking met de Hofkerk

Al meer dan duizend jaar laten onze voorouders pasgeboren kinderen hier
in de Bergeijkse Hofkerk dopen. Sinds de negentiende eeuw draagt de baby bij het doopsel vaak een witte doopjurk versierd met strikjes en veel
kant. Soms is de doopjurk al heel lang in een familie en zijn alle nieuwe
familieleden in deze jurk gedoopt. De vorm van de doopjurken loopt parallel aan de heersende mode. Vaak is de doopjurk gemaakt van de trouwjapon van de moeder.
De mensen hier in Bergeijk hadden het meestal niet zo breed. Daarom zijn
de meeste doopjurkjes, die u hier ziet, zelf gemaakt. En dat maakt ze bijzonder. Vroeger konden onze moeders heel goed zelf zo’n kunstwerkje
maken.
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De ‘doop van Augustinus’ (Pasen 387)
laat zien dat in het
begin van het
christelijk geloof de mensen als
volwassene gedoopt werden. De dopeling
ging soms zelfs hele-maal onder in het
water. Daarna kreeg de dopeling een wit
doop-kleed, als teken van herwonnen
onschuld. Rechts houdt de monnik het
doopkleed al klaar.
Zo rond het jaar 1000 komt het
christendom in onze streken. De Hofkerk
stamt uit deze periode en is daarmee de
‘moederkerk’ van de kerken van de
omliggende dorpen. Oude doopvonten zijn
de getuigen dat in deze kerken de kinderdoop gebruikelijk was.
De latere doopjurkjes zijn afgeleid van het
vroegere doopkleed. Met de doop krijgt
het kind ook een naam. Tijdens de grote kerkhervormingen van de zestiende eeuw komt de verplichting dat de pastoor in een groot boek de namen
van de dopelingen optekent. Het oudst bewaard gebleven doopboek van
onze Hofkerk begint op 1 januari 1626. De Vrede van Munster van 1648
brengt voor de Hofkerk geen vrede, maar
opnieuw tijden van
oorlog. De Hofkerk
wordt door de ‘gereformeerden’ in beslag
genomen. De eerste
protestantse doopboeken zijn door brand
verloren gegaan. Dominee Johan van Oerle begint in 1694 met
een nieuw doopboek.
De eerste doop van Johan van Oerle in 1694
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Volkskunst
Moeder leerde de dochter breien, sokken stoppen en verstelwerk. Maar ook
de techniek om te haken, borduren en het fijne naaiwerk werden van generatie op generatie doorgegeven. Met de komst van de zusters Ursulinen in
1880 kreeg Bergeijk ’t Hof een meisjesschool. De zusters bevorderen zoveel mogelijk de handvaardigheid, teneinde de meisjes goed voor te bereiden voor het huishouden.
De doopjurkjes laten het resultaat zien. Met heel veel inzet, uithoudingsvermogen en kunstzinnige aanleg hebben de moeders hun uiterste best gedaan om er iets moois van te maken. De allermooiste exemplaren waren
echte familie-erfstukken.
De werkgroep: Jaap Bussing, Nellie van Gestel,
Jacques Mandigers en Toos Theuws.

Over boter maken.
Boter kun je maken door melk zuur te laten worden. Na een paar dagen
kon je dit dan karnen. Dit karnen gebeurde in een grote ton waarin de melk
op en naar werd geklotst. Er werd handmatig gekarnd door met een stok in
een melkbus te roeren of te stampen. Maar er werd ook gekarnd met honden die in een tredmolen liepen. Bij het karnen klonteren de vetdeeltjes
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samen en scheiden zich af van de
karnemelk. Uit het vet wordt boter bereid.
Het ontromen kon ook gedaan
worden met een nieuwere methode door middel van handkracht en
melkcentrifuge. Nadat de melk
was gewogen en er een smaaktest
van was gemaakt, werd
de melk verhit tot iets
boven de dertig graden.
Daarna werd het gecentrifugeerd. De melk
werd dan heel hard
rondgedraaid. Aan de
onderkant van deze centrifuge kwam de room
en uit een aparte leiding
kwam de overgebleven
melk. Deze melk, ook
wel ondermelk of zwiers genoemd, werd gebruikt om kalveren de voeren.
De overgebleven room werd gekarnd tot boter. Het karnen gebeurde,
evenals het centrifugeren, met handkracht.
De eerste handkrachtboterfabriekjes, die al
spoedig tot stand kwamen, waren heel eenvoudig. De inventaris
bepaalde zich in hoofdzaak tot een bascule, een
kookpot en een handcentrifuge, vaten voor het
bewaren van de room,
benevens een tuimelkarn
en een kneedbord. De boeren moesten zelf hun melk naar de fabriek brengen en namen de ondermelk weer mee terug. Zo ging dat.
Wil van Ham
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Een oud Bergeijks uurwerk.

In de Technische Universiteit te Delft stond het hier getoonde uurwerk,
waarvan men wist dat het van Bergeijk kwam.
Het stond daar in de weg en dat was gunstig voor de gemeente Bergeijk.
Want nu keerde dit oude uurwerk terug naar het dorp.
En oud is het. Misschien nog uit de vroegere klokkentoren die in 1637 ontruimd werd omdat hij op instorten stond (wat uiteindelijk ook in 1650 gebeurd is).
Het uurwerk staat nu in de Hofkerk St.Petrusbanden te Bergeijk.
Maar zijn historie…?? Hoe (wanneer en waarom) kwam het in Delft ?
Wie weet daar meer van ?
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