In dit nummer:
Over Budel, pleisterplaats van Bergeijkse haarteuten (18e eeuw)
Ad Tilborghs
p 2
Paaikes of Peikes
Gerard de Brouwer
Marcel Magnée, Burgemeester van Bergeijk en Luyksgestel (4)
Martien Veekens

p 4
p 6

De Vrijheidsboom
Hans Verdonk

p 14

Wim van Dooremolen

p 19

Kerkhof St.Petrusbanden Bergeijk
Wim van Dooremolen

p 21

Schatgraven ?

Heemkundekring Bergeijk
Secretariaat: Hoek 25A
5571 GJ Bergeijk
Tel: 0497 57 17 19
e-mail: doorem@planet.nl
Rabo Bank Bergeijk Rek.nr 10.13.73.627

DE KEERSOPPER
NR 12

febr. 2009
HEEMKUN
HEEMKUNDEKRING BERGEIJK

Hallo, heemkundevrienden,
na een jaar met veel Rietveld, Ruys en De Ploeg, eens kijken wat dit jaar
brengt.
Nou ja, helemaal weg zijn die onderwerpen nooit. Zo heeft onze Heemkundekring nu een boek ‘De historie van De Ploeg en zijn weverij te Bergeijk’; als deel 1 van een reeks “Rond ’t Bergeijks Heem”. Dit boek (90
pagina’s in kleur), met ondergetekende als schrijver-samensteller is voor
€12,50 te verkrijgen.
Maar we doen meer, b.v.
* Werken aan een fotoboek over Bergeijk ‘van vruuger’.
* Kennis van ons dorp en het verleden overdragen aan de jeugd via het
Cultuurpunt Bergeijk.
* Cultuurhistorie in het Boven-Dommel gebied bij de Keersop.
* En over de lopende activiteiten rapporteren we in de algemene ledenvergadering op 17 maart.
In deze Keersopper o.a.
• Over Teuten, altijd interessant gezien met de komst van een toeristisch
centrum Teutenhuis.
• De Vrijheidsboom.
• Natuurlijk het vervolgverhaal over Burgemeester Magnee.
• En dat raadhuis van Bergeijk stond er vorige keer slecht in : dat plaatsen we dus nog een keer.
Wim van Dooremolen, voorzitter

Redactieleden:
Wil van Ham
e-mail wilvanham@wemail.nl
Wim van Dooremolen e-mail doorem@planet.nl
Ad Tilborghs
Martien Veekens
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Over Budel, pleisterplaats van Bergeijkse haarteuten (18e eeuw)
De notariële en rechtelijke archieven van Bergeijk bevatten gegevens die
inzicht geven in de handel en wandel van Bergeijkse teuten en hun onderling verwantschap. In die archieven vinden we bijvoorbeeld akten waarin
plaatsen en gebieden worden genoemd waar zij zich in den vreemde ophielden, soms honderden kilometers verderop. Hoe zij daar kwamen, welke
route zij dan volgden, is eigenlijk nog steeds in nevelen gehuld. Behalve
dan als het gaat om de eerste kilometers van een Bergeijkse haarteut. Van
iemand die het aandurfde… om sijn cost ende broodt te comen winnen en
verdienen, soo met het incoopen als vercoopen van menschen haijr daar
men paruijken en callotten aff maakt, als andere coopmanschappen …
De haarteut liep in het verre buitenland stad en land af om vooral vrouwenhaar te verzamelen. Voor de hand ligt dat hij niet zelf bij het vrouwvolk de lokken afknipte, maar hiervoor een lokale “zetbaas” inschakelde
die dat dan tegen een zekere vergoeding verzorgde. De zo verzamelde haren verkocht hij daarna tegen grof geld aan pruikenmakers (zoals in Keulen
en Parijs) om dan met een welgevulde beurs weer huiswaarts te keren.
Teuten van Bergeijk gingen over Budel. Dit blijkt wanneer in 1766 Francis
Vissers, koopman te Bergeijk (63 jaar), Matheus Vissers, koopman te Bergeijk (66 jaar) en Laurens Joordens, oud-koopman te Borkel (53 jaar) op
verzoek van twee inwoners van Budel het volgende verklaren …dat wij
altijd onze reis genomen hebben over budel om te gaan naar duitsland om
onze koophandel in duitsland te bedrijven en dat wij wederom over budel
naar huis retourneren
Francis Vissers (overleden in 1770) trouwde Margriet Helsemans en was
niet alleen een teut maar ook bierbrouwer te Bergeijk. Matheus Vissers
was zijn broer, gehuwd Anna Maria Wachtelaars. Van hem weten we dat
hij obligaties had uitstaan in Luxemburg. De Vissers waren geparenteerd
aan andere teuten. Zoals Hendrik Jan Palen, hun oom, die in 1708 expliciet
wordt vermeld als handelend in mensenhaar. Van Laurens Joordens weten
we dat hij in 1758 opdracht krijgt naar Duitsland af te reizen om daar de
tegoeden van Arnoldus Boons (telg uit een teutenfamilie) te gaan opeisen
De verklaring geeft ook de informatie dat een specifieke herberg al jarenlang hun pleisterplaats was… dat van alle oude tijden wij onze verversingen namen ten huize en herberge van reijnier van distel, gelijk wij wel weten dat onze ouders en vrienden altijd ook gedaan hebben.
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De kortste weg van Bergeijk naar Budel bedraagt over het huidige wegennet ongeveer 20 km. Indertijd was op die route van verharde wegen nog
geen sprake. De route ging voor een groot gedeelte door de heide. Met
kerktorens als oriëntatiepunten. Over zandpaden die bij langdurige droogte
of hevige regenval moeilijk begaanbaar zullen zijn geweest. Maar, als ze er
stevig de pas in konden houden, waren ze binnen 4 uur al op de plaats van
bestemming.
Dat ze toen steeds te voet gingen,
en niet met paard en wagen, blijkt
uit vervolg van hun verklaring …
dat wij vervolgens door den hof en
aangelag van reijnier van distel
gegaan zijnde, voorts hebben gebruikt een pad door de akker van
de weduwe pieter tielemans en
bartel van cranenbroek… om dan
via Weert de reis naar Duitsland te vervolgen.
De verklaring diende namelijk als ondersteunend bewijs dat er in Budel
van oudsher sprake was van een “recht van overpad”. Over dit recht was
een geschil ontstaan en advokaten werden ingeschakeld om hierover te
procederen. Een jaar eerder al werd ene Lambert Martens daarom verzocht
ter zake een verklaring af te leggen. Hij laat opschrijven dat hij in 1715 of
1716 schutter is geweest van deze heerlijkheid (Budel), in welke tijd hij
altijd gewoon is geweest keuren te leggen en verbod te doen van alle wegen van paden, maar dat hij deponent nooit keuren heeft gelegd of enig
verbod gedaan ontrent de pad…
En dat in die tijd Bergeijkse teuten met hun opgroeiende zonen van dat
voetpad gebruik moeten hebben gemaakt, kan worden afgeleid uit het slot
van hun verklaring… dat dit voetpad en overpad door de voorschreven
akkers ons, en onze voorzaten boven menschen geheugen altijd heeft gediend tot een vrije en onbelemmerde passage, en speciaal dat wij van den
jeugd af aan dat wij met onze voorzaten mede zijn gegaan naar duitsland
het gemelde voet en overpad zelfs publiek, vrij en zonder tegenzeggen van
iemand gebruikt en gepasseerd hebben…
Ad Tilborghs
Bronnen: Budel RA 65 f. 198, Bergeijk RA 105 f. 101
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PAAIKES OF PEIKES
Ut is moeilijk ut te legge hoe dà ge ut allemaol ut moet sprèke mar een ding
is zeker ut gè over un wegske. Vruuger haode veul meer paaikes as dè ge
dà nou zie, ze zèn haost allemaol verdwene in de loop der jaore.Hil vruuger
liep ur un paaike vanaf de kerk naor dun hoek gè kwamt ongeveer nèffe
Mie Plas. Ut paaike wier steeds meer gebrûkt dur de boere um naor de kerk
en de winkel te gaon. Dûr waorre nog gin harde weeg in diéen tèd. Ut paaike wier steeds brééer en toen gonge ze ur ut urste hous bouwe. Al gouw
kwomme ur meer hous en toen ut Patronaat wier gebouwe hiette ut paaike
vort Patronaatstraot. Loater toen de weg hard wier gemaokt moes de naom
veranderd wòrre in Dokter Rauppstraot en dà is zo gebleve tot vandaog.De
Patronaatstraot hai òk un stuk of 3 zijpaaikes, bè de kerk begòs ut al mee ut
kerkpaaike dà op ut eind bè de Magneestraot Sengerspaaike hiette. Ut is
sund dè ut ur nie hullemaol mir is want wie van de ouw garde hi daor nou
nie mee un meidje in d’n tuin gehange. Mee de kermis moeste ooit un
plèkske zien te vène zo druk waost ur. Hier zèn hil wà bergaikse huwelijke
begonne of moete beginne.

Ut Kerkpeike in 1960
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Dan hàdde nog ut Driedonkx paaike dà liep òk van de Patronaatstraot naor
de Magneestraot en wier veul gebrûkt dur de schooljeugd um naor de
school te gaon. Dees paaike is aok van de kaort verdwene. Neffe ut Patronaat aon d’n overkant van de weg hebbe ze un nieuw paaike naor Willem
Driedonkx genoemd. De Marijkestroat die vruuger de luierstraot wier genoemd waos vruuger aok un zandpaaike. Ut is mèr goed dà ze vruuger mee
unnen truc Mie Plas ut zun houske hebbe gekrege anders wôst nou nog
zandweg geweest. Nèffe Toon Mierd in dun Hoek liep aok al un paaike
vanût d’n Hoek naor de laotere Marijkestroat mèr dà wier wènnig gebrûkt.
Aok neffe Januske van Poppel liep un paaike vanût d’n Hoek naor ut houtere brugske over de Keersop. Ut paaike wôs vur de boere die ut gebrûkte um
naor de waai te gaon en wij um te speule. In Bergaik zèn nog veul meer
bekende paaikes geweest, zo as ut Domineespaaike wa laoter de Domineestraot is gaon hiette. Ut Spirituspaaike dà liep van de grote Broekstraot
neffe ut spiritusfabriek naor de klèn Broekstraot. Dan hàdde nog ut Bieringspaaike in de Nieuwstraot, ut Anna Lommerspaaike in de Broekstraot
en ut Tabakspaaike in
de Maai.
Gelukkig komme ur
aok nieuw paaikes bè
zo às ut Thijs van Jan
Wòtjespaaike dà is in
1988 geopend in de
buurt van ut volks
tùintje van Thijs.
Veurig jaor is er neffe
ut kerkhof nog un
nieuw paaike geopend ut Johan Rijkerspaaike. Ut is wel
sund dà er gin Kis
Mar bospaaikes houen we
Kep of Toon van Kalel Lamm paaikes zèn.
Ik ben ur klaor mee, ut zal wel un peike wòrre.
Gerard de Brouwer
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Marcel Magnée

(4)

Burgemeester van Bergeijk en Luyksgestel
16 maart 1941 – 8 juli 1944

In dit laatste artikel van de reeks over burgemeester Magnée beschouwen we de periode na zijn wegvoering uit Vught op 5 september 1944. Een bijzonder triest moment temeer daar nog geen twee
weken later zijn Bergeijk en Luyksgestel al de bevrijding van het
Duitse juk zouden mogen ervaren, nadat op 11 september (dus maar
6 dagen later!) door de eerste verkenningseenheid van de Second
Household Cavalry de bevrijding van Nederland juist op Bergeijks
grondgebied was begonnen.
Op zaterdagavond 9 september 1944 kwamen de uit Vught ‘afgevoerden’ aan in het Duitse concentratiekamp Sachsenhausen in de
buurt van Oranienburg. Tijd om te rusten was er niet. De hele nacht
werden de gevangenen bezig gehouden met administratieve handelingen en controles. Dezelfde ochtend nog moesten Magnée en nog
enkele honderden gevangen lopend naar de Heinkel-fabrieken.
Daar werden zij ondergebracht in een kapotgeschoten, kale, tochtige
vliegtuighangar zonder ramen en deuren. Ze hadden geen jassen,
geen ondergoed,
geen handdoek,
geen zakdoek, ze
hadden helemaal
niets om zich
ook maar
enigszins te
beschermen
tegen de regen,
tegen de kou (het
vroor inmiddels
’s nachts) en de
tocht. Er waren geen voorzieningen, je kon je niet wassen.
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De oorspronkelijke vrijheidsboom was de Liberty Tree in Boston, een iep
die in 1765 een verzamelpunt werd voor tegenstanders van het Britse koloniale bestuur, in de aanloop naar de Amerikaanse Revolutie. In navolging
werden ook in een aantal andere plaatsen in de Dertien Koloniën vrijheidsbomen of -palen geplaatst als protest tegen de Britse overheid. Gedurende
de jaren 1760 en 1770 plantte de geheime anti-Britse organisatie Sons of
Liberty ("zonen van de vrijheid") regelmatig vrijheidsbomen in New York.
In 1770 kwam het tot een handgemeen met dodelijke afloop tussen Britse
soldaten en kolonisten in New York nadat de Britten een vrijheidsboom
hadden neergezaagd. De vrijheidsbomen werden in de daaropvolgende
jaren herhaaldelijk opgericht door de Sons of Liberty en weer neergezaagd
door de Britse autoriteiten, tot de kolonisten in 1775 de macht overnamen
in New York.
Geïnspireerd door de Liberty Tree in Boston werd in 1790 de eerste vrijheidsboom in Frankrijk geplant door de pastor van Saint-Gaudent, een
dorpje nabij Civray in Vienne. In 1792 stonden er zo'n 60.000 vrijheidsbomen door heel Frankrijk. Alleen al in Parijs stonden 2.000 vrijheidsbomen, waaronder een die onder toezicht van koning Lodewijk XVI werd
geplant in de Tuilerieën. Na de val van Napoleon en de Restauratie in
Frankrijk werden de bomen op bevel van de koning uit de steden verwijderd, hoewel ze nog wel in veel dorpen bleven staan. Tijdens de
Februarirevolutie van 1848 werden opnieuw veel vrijheidsbomen geplant.
In enkele plaatsen, zoals Bayeux, staat tot op de dag van vandaag een vrijheidsboom. Ook worden nog steeds nieuwe vrijheidsbomen geplant. In
1990 bijvoorbeeld werd voor het Rijksdaggebouw in Berlijn een "vrijheidslinde" geplant als symbool van de vreedzaam verlopen Duitse hereniging.
Nederland en België
In Nederland werden op veel plaatsen vrijheidsbomen geplant door de
Patriotten na het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795. Op 4 maart
bijvoorbeeld werd een vrijheidsboom geplant op de Dam, voor het
stadhuis. Een takje van deze boom wordt nog in het Rijksmuseum bewaard. In plaatsen die door de Fransen bezet werden en later weer in geallieerde handen kwamen werd de vrijheidsboom neergehakt en vervangen
door een oranjeboom als symbool van het Huis Oranje-Nassau. Breda bijvoorbeeld werd in februari en april 1793 door Franse troepen bezet.
15

Na de Franse terugtrekking werd de vrijheidsboom op de Grote Markt omgehaald en werd een als vrijheidsboom opgetuigde galg verbrand. Vervolgens dansten de Bredanaars rond een oranjeboom.
Ook na de bevrijding in 1945 werden in Nederland veel vrijheidsbomen
geplant. Zo ook de Assumptionisten te Bergeijk; zij plantten een vrijheidsboom (een Eik) in het Patersbos.
In België werden veel vrijheidsbomen geplant na de Belgische Revolutie in
1830 om de onafhankelijkheid van België te vieren, vaak met een Belgische driekleur in de top.
Bergeijk
Op 13 mei 1795 is op de markt de vrijheidsboom geplant en heel Bergeijk
danst er omheen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, de befaamde leuze
heeft ook hier geklonken. Maar zo rooskleurig als het zich aanvankelijk liet
aanzien, was het nu ook weer niet. De bevolking ondervond veel last van
de Franse soldaten.
Riethoven
Ook in Riethoven is een vrijheidboom geplant ter gelegenheid van de ‘
bevrijding’ door de Fransen. Meester P.N. Panken heeft over deze boom
een aantekening gemaakt in zijn dagboeken.
Op 7 december 1892
bezocht hij Riethoven en
beschreef dit als volgt:
“ Op 7 december had ik
het voornemen in gezelschap van H. Franken de
door hem herbouwde
kerk te Riethoven en
tevens den op den namiddag van 30 November omgewaaiden populier te gaan zien.
Het Gilde St. Anna heeft dit informatiebordje op de boom bevestigd.
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Deze reusachtige boom, waarvan ik in verschillende aanteekeningen om de
geschiedkundige zeldzame beteekenis daaraan verbonden gewaagde, is
door hevigen wind, eenige meters boven den grond doorgebroken en ter
neder gevallen. Hij bereikte een dikte van p.m.1 ½ meter en eene hoogte
van ongeveer .. meters, wedijverende met het bovendeel der torenspits. Ten
jare 1796 werd hij er in de late lente als vrijheidsboom en niet zoals het
derde nummer der Meijerijsche courant van 3 Dec. meldt geplaatst wegens
de naasting der kerk. Meermalen werd hij van tak en blad beroofd en ruim
30 jaren geleden ook van zijnen top. Enkele jaren voor dien tijd liet ik met
toestemming van de toenmalige Burgemr. der gemeente enige spruiten van
dien boom naar Westerhoven halen en aldaar in mijn weiland planten.”
P.N. Panken heeft ook verschillende beschrijvingen of geschiedenissen
van Kempische dorpen geschreven, waaronder “ De Geschiedenis van
Riethoven”. Hierin komt de vrijheidsboom van Riethoven ook ter sprake.
“ 1796. In het laatst van Mei is een vrijheidsboom onder luidruchtige
vreugde bedrijven geplant. Men koos zijne plaats in de dorpskom 20 meters bezuiden den toren, en ook slechts weinige van het later gebouwde
raadhuis; zodat tusschen dit gebouw en den boom, zijnde een populier, in
de late lente en wel zonder wortels geplant was, groeide hij en werd een
hooge, rechtstrammige kolossus, met de verhevenin 1893 nog hooger gebouwde torenspits zijn stam bereikte van den grond tot eenige meters
daarboven eene dikte van p.m. anderhalve meter terwijl zijne hoogte ongeveer 30 meters bedroeg. Meermalen beroofde een storm hem van eenige
takken en omtrent het jaar 1865 ook van den top (1). Deze boomreus verkondigde aan tijdgenoot en nageslacht de heuglijke gebeurtenissen van
den Franschen tijd. Hij mocht evenwel den ouderdom eener volle eeuw niet
bereiken. Een hevige wind verbrak hem in den namiddag van 30 november
1892 enkele meters boven de oppervlakte, zodat hij nederstortte. Tot op
deze hoogte was de stam langzamerhand hol geworden (1).In het najaar
van 1895 heeft met terzelfden plaatse een lindeboom geplant.”
(1) Omstreeks 1860 liet ik, met vergunning eenige spruiten of takken
van dien vreemdsoortige boom naar Westerhoven voeren en daar in een
perceel grond planten. Hiervan groeien nog afstammelingen”.
Lindebomen kunnen onder gunstige omstandigheden gemakkelijk enkele
eeuwen oud worden, maar omstreeks 1982 blijkt de boom al een stuk minder vitaal.
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Zoals op veel plaatsen in de regio is
het Dorpsplein wellicht ook verhard
geweest met zinkslakken. Deze slakken waren eigenlijk een ideaal en
goedkoop verhardingsmateriaal en er
groeide ook nauwelijks onkruid op.
Later bleek dat zware metalen hiervan
de oorzaak waren en dat bomen er ook
niet goed tegen konden. Er werden
toen pogingen gedaan om de grond bij
de boom te verbeteren, maar in 1992
blijkt de vitaliteit zo verslechterd te
zijn dat wordt besloten om de boom
rigoreus te snoeien, oftewel te kandelaberen. Alle takken worden tot dicht
bij de stam afgezaagd en er groeit dan
weer een compacte bladerkroon op.
De lindeboom, waar Panken over
schreef, is de huidige boom die
De natuurlijke vorm van deze impomidden op het Dorpsplein staat.
sante boom is hierdoor definitief verloren gegaan.
In 1993 worden in Riethoven de waardevolle bomen geïnventariseerd,
hierbij wordt aangegeven dat het om een Tilia vulgaris oftewel Hollandse
linde gaat. De omtrek van de stam op 1,30 meter hoogte bedraagt 2,80 meter, de hoogte is 14 meter en de kroon is gekandelaberd.
In 2001 is de boom boomtechnisch geïnspecteerd en er is toen een Tonderzwam aan de stamvoet geconstateerd. Bij het kandelaberen van bomen
sterft namelijk ook een deel van het wortelstelsel af en wordt de boom
gevoeliger voor aantasting door schimmels. Bomen met een dergelijke
aantasting krijgen breekbare wortels en stam, waardoor de boom gevoelig
wordt voor omwaaien. Door de boom regelmatig te knotten blijven de
krachten op de boom en daarmee het risico voor omwaaien beperkt.
De boom wordt jaarlijks gecontroleerd en in 2004 blijkt dat de boom nog
voldoende groeikracht heeft, maar niet meer in dikte toeneemt. In 2007
wordt de kroon weer geknot om de krachten van de wind op de boom te
beperken. Het komt er eigenlijk op neer dat de boom binnen enkele jaren,
ruim een eeuw na het planten, het loodje zal leggen.
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Deze boom hoort bij de cultuurhistorie van Riethoven. Ik wil er dan ook
voor pleiten dat de boom te zijner tijd weer wordt vervangen door een
jong exemplaar op dezelfde plaats als de oude boom en die van zijn voorganger uit 1796. Mr. Panken liet loten van de populier opkweken en planten op een terrein in Westerhoven. Het moet ook mogelijk zijn om een
nieuwe boom op te kweken van deze linde en die als zijn vervanger te gebruiken. Bij de herinrichting van het centrum van Riethoven moet naar
mijn idee dan ook rekening worden gehouden met een plaats voor deze
nieuwe, maar toch historische boom.
Hans Verdonk, januari 2009
Bronnen:
De dagboeken van P.N. Panken, deel 6
De wereld van schoolmeester Panken, Peer Meurkens
Historische bomen in Riethoven, jeugd-IVN Riethoven
VVV-gids Bergeijk 1966, J.A.Th. Dielis
Inventarisatie waardevolle bomen, Bomenstichting en Staatsbosbeheer
Rapportage boominspectie 2001, gemeente Bergeijk
Wikipedia
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>

Schatgraven ?
BHIC-Raupp-archief
Op een oud papiertje, gedateerd 14 julio 1794, staat

In den gront gegraven
12 Caffijlepeltjes
1 Mostaartpot
1 peperbus
25 Silveren soeplepels
2 Mostaertlepeltjes
1 potagielepel
1 soepdienlepel
1 rondlepeltje
1 Soepkomke
1 Suykerbakje
1 Theekopje
20 forchette
4 Soutvaten

uit den Grondgehouden
11 forchette
13 lepels
1 mostaartpot
1 peperbus
6 Coffijlepeltjes
1 lepel en
1 forchette tot
Loven en ‘s Servette
1 lepel voor te dienen
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Deze notitie, welke gedateerd is 14 julio 1794; kan niet door de 1e dokter
Raupp geschreven zijn, niet door zijn echtgenote, maar is mogelijk door ‘n
dochter geschreven en wel dezelfde die in het notitieboekje (zie Raupparchief) in 1814 noteert dat haar moeder, Maria Geujens, overleden is.
Tja, de legers van de Franse Republiek roofden nogal, vandaar.
Maar waar de schat begraven was of misschien nog is …?
Op de plaats van het toenmalige doktershuis aan ’t Hof staat nu een Chinees restaurant. En dan was er nog een moestuin (perceel B40) in de
Schansakker. Daar staat het nieuwe gemeentehuis, en het vooraf gedane
grondonderzoek van de archeologische dienst leverde geen zilverwerk op
zoals ondergetekende vaststelde. Dus waar het zilverwerk gebleven is ?
Met Kortjakje mee naar de kerk ??
Wim van Dooremolen
Rectificatie: Het 1e Raadhuis van Bergeijk, de volgende foto stond in
Keersopper 11 zonder brandweerhuisje; daarom nogmaals geplaatst:

Het 1e Raadhuis van Bergeijk aan “de Straat”
met rechts zichtbaar het brandweerhuisje.
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Kerkhof St.Petrusbanden Bergeijk - vroeger en nu - impressies
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Kerkhof Bergeijk-postbus 12 ??

