
VERSL.iG van het 20ste !/ERKKA1',,[P van Brabants Heen
te Zund.ert. ( Vervolg )

1.Ie waren dan op weg naar Essen, gelegen in Be1gi6,
+ een kil-ometer over de grens aan rLe spoorli jn Roosen-
daal-.r.ntwerpen.II.'r' een oponthoud van ruim een kwartier,
on even rond- het landhuisje te kijken, waar de schrijf-
ster nevr. Ilcnriiitte Roland. Holst-van cier Schalk heeft
gewoontl en de daarbij liiiggend.e karakteristieke boerde-
rij van begin 1!r1e eeuw, zisn we weer opgestapt. De
oud.e Roosendaalse baan, die we 11 rn paar kiloneter
haclden gevolgd.,ginp;en we nog ruim een kilometer langs.
Dan op enkele hond.erd.en meters van d.e rl jksgrens in-
eens net een haakse bocht rechts af onn een grote bocht
te rnaken van I0.5 kr.r, Dit bracht ons over een verhar-
de weg in Schijf, een rustiek dorpj e zoals er inde
gids stond,een kerkd.orp van de geneente Rucphen. Hier
moesten d.e fielsers naer aan een vriendelijke Schi_jve-
naar near d.e Lange Schouw vragen. Verder er op letten,
dat men na het passeren van een steenfabriek een
€irenspaal zou zien staan. De euto I s zoud-en d-aar over
kasseien hobbelen, de fietsers een pad zoeken naast
die kasseien. Van een grensovergangclouane r:ierkten we
niets. Na nog enkele kilometers rijden en het dorp Ho-
fend,onk gepasseerd. zijnde was nen eind.eli-jk in Essen
Niet a11en hadden de d"oor d-e gids beschreven weg kun-
nen vind.en, mzar ze wiren evenwel op tijd eangekomen.
fn het geneentehuis werden we opgewacht d"oor d.e hr.Al-
phons Tierel-iren, nuseum-conseivetor van Essen, d.ie
ons 1n de raadzaal liet plaatsnernen. Hij verwelkomd.e
ons en verteld.e op zijn humoristische wljze iets over
Essenr o. a. over het merkwaard.ig gemeentewapen.
Toen klonnen we naar de bovenverdieping om de grote
verzaireling van het heemkundig riuseurr te bokijken on-
der toelichting van de hr. Tiereliren. Hier was een
boerd.erij-interieur te zi.en, bevattende een woonkamer,
een rloos of schotelhuis (ti j ons geut gencarnd ) , een
pronkkamer, verder een kapel met koor, een gildekaner,
een fol-klorezaal , een ruirnte voor ambachten en nerin-
genr een tevangeniscel en een heemkundige boekerij
Voor al deze spullen hras d.e beschikbare ruinte te
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klein. Ondertussen was het tijd. geworden orn uit te rus-
ten en de d.orst te l-essen. Hiervoor ging men naar het
nabi j het ger,reentehuis aan de narkt gelegen kof fiehuis.
'tDe Drie Lind-enrr. Nadat rren opgenonterd. was, bracht on-
ze leid-er ons naar zijn karmuseum, een paar kil-ometer
buiten de kor.i van Essen in de bossen van Kraarnd"onk. In
de door hen zelf gebouwde schuren en foodsen is een gro
te verzaneling karren en rijtuigen in aflerlel soorten,
hondenlart'en en dergelljke bijeengebracht. Doorspekt
net Vf aamse humor vertelde hi j orrs, hoe hi j dit al1es
hacL verzaneld.. ]tra het afscheicl heeft hi j .ons nog een
eind weggebracht' tot aan d.e grote weg naar iintwerpen
Deze weg noe'sten we ruin een kilometer volgen om dan
]inks af te slaan naar liieuw liloer, ook een kerkdorp van
d-e gemeente Essen. Ongeveer een kilometer na ltrieuwl,foer
passeerden we d-e grens en waren we weer op llederland.s
grond"gebied.. Vier kiloraeter verder kwarnen we in ,\cht-
maa1, een kerkdorp van Zund.ert. Rechtsaf langs kerk en
pastorie en zo verd-er zigzaggend-e de weg volgend near
de basis Wernhoutsburg terug. Degenen die de route op
de fiets had,den afgelegd waren vernoeid- na zorn tien-
tallen klloneters lange tocht. Na uitgerust en.zich wat
verfrist te hebben ging nen on half acht . naar de eet-
zaal .roor het d,iner. Dat allen een goede eetlust hadden
gekregen, bleek tijd.ens deze warne naaltijd duid.e1ijk,
toen sounige schalen te vroeg l.eeg waren. Tijd.ens d.e

naaltijd. nog bijbrengen was daar blijkbaar niet gebrui-
kelijk. I,len kwan d.aard"oor tot de ontdekking, d.at nen
t,fj het begin van de naaltijd d.e nodige cf gewenste
portie van een bepaald gerecht op zijn bord- moest ne-
rlen, wat weer tot gevolg haCL dat men aan het achtereind
van C.e tafel te kort kwan. ','Je werCen bedienrl door enke-
le mej-sjes van een club, dle daar enkele weken logeer-
den en onder leiding stonden van enkel-e zusters, d.ie
het eten klaar naakten en een vleugel bewonen van het
Patersklooster.
Het gezellig samenzijn in de recreatiezaal werd deze
avond opgevrolijkt door het optreden van de accordeon-
band "Unique" uit Rijksbergen, dle enkel-e aardige num
mers ten beste Eaf. Tussendoor kregen wij de dag-
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verslagen van hiir:i van Rooij'en Theo van de Ven. Tegen
eiff uur werd, de avon<1 gesloten. Degenen d.1e het te
vroeg vond,en om al naar bed te gaan, gingen nog wat ge-
zelligheid. zoeken in d.e caf6rs daar in de buurt aan de
grens of in Zundert,
Vrijd.ag 2J luli werd. na het ontbijt on goed, ! uur ver-
trokken voor de tweed-e volle d.ag van het lleenkarnp, C.j-e
helernaal- in Belgi5 werd d"oorgebracht. Het weer was
prachtig in tegenstelling net daags tevoren, toen het
koud- en d.ruilerig was. De eerste pleisterplaats was
Brecht, ongeveer 10 kilor,reter ver. De route ging over
verharde wegen en zond.er grote bochten. Bijna halverwe-
ge kwanen we Coor de illaats Loenhout. In Brecht gingen
we eerst naar het gemeentehuis waar'wij in de i:rooiste
zaal werd"en ontvangen d.oor d.e heer Wouters, secretaris
van het i;luseunbestuur. Uiteraard verteldb hij in het
kort uit de geschiedeiris van die plaets. 0m een paar
onderwerpen te noemen: d.e LcLti jnse SchooI en de geleer-
_den Lessius en it[udireus. fbgen het plafond van d.ie ont-
vangzaal waren portretten geschilderd van bovenvernel-
{en en van vier anderen, de Brechtse humanisten. Ik ge-
1oof, dat ge cleze 4ensen kunt vergelijken net onze Ma-
croped.ius, Georgius van Lanckvel.t.' De nanen v&n di.e
waren;1 )Gabri6l van d.er L{uyclen(t 5OO-t !60)rechtsgeleerde
Z)Leonarcl Leys (l>>tr-T521)goageleerde ;1)Jan van der lloot
?>ZA-91)clichterro.a. rrde Lofzang van Brabant";"{) Jan de
Coster (t 470-t526) taaLkundise ; 5 )Jacob ltrieuw}ands(1 61 1 -
60) schilcler; 5)lan Frans Thijs (tl+g-lB2{)schrijver van
heiligenlevens. Bij elk portret was ook het faniliewa-
pen geschilderd. van de betrokkene; ik nerkte d.irect opr
-$.at het fanlliewapen van Jan van d.er Noot er net eender
uitzag als dat van zijn naangenoot Connand-eur van d.er
Noot in Geraert; d.it wapen is te zien op d.e binnenplaats
van het kasteel, tegen d.e bultennuur vln de oosteli jke
vleugel, die gebouwd is in 1907-a9. De' twee eerstge-
-noemden v?"n voorn:el-de zes hebben een standbeeld gekre-
gen in Brecht
Vervolgens werden wij naar een oud. patrici6rs-huis ge-
bracht, uit de 15d.e eeuw daterend..' Dit huis, vroeger
"Het Hof van Plesantiet', is deugd-e1ijk gerestaureerd- en
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ingericht als rnuseum. Daar troffen we een nog grotere
verzaneling aan van museumschatten, nog groter dus als
in Essen.. Ik za1 me d.aaron maar nlet wagen aan een op-
.sonming van wat d.agr allemaaI te zi-en is. 0p d.e binnen-
plaats onder een galerij zijn de oud-e ambachten onder-
gebracht, zoal-s een smidse met hoef stal , rad.ermakeri j,
kuiperi j en nog verschillend.e and.e.re oude gebruiksvoor-
werpen uit d.e Landbouw, de vlasteel-t enz. Toen we een
en ander gezien hadd.en, werden we op wijn getracteerd,
in ,1e ontvangkamer. Piet Dorenbosch bedankte d.e heren
Wouters en Oor:s oprecht hartelijk voor hetgeen we ge-
zien hadden en op zijn voorstel werd ten afscheid ter
ere van het i\{useunbestuur de Brabantse Salemander ge-
zongen.
Van hier wandelCen wij naar een nerkwaard.ige terphoeve,
rondorn in grachten o.f al-thans aan d.e kant waar wij
stonden + '1 00 rneter van de in geboonte verscholen ge-
bouwen..'_Van hetgeen er van verteld werd. is ne niet veel
.bijgebleven als dat d-e oorsprong ver terugging' tot d-e
tj-jd van het ontstaan van het hertogdorn Brabant of
vroeger . ,ichter in een hoek van de tuin binnen de
.grachten was nog een ijskelder aanwezig, zoiets als on-
geveer {0 jaren geleden ook nog in Gernert te zien was,
halverwege het tegenwoord.ige Rid.d,erplein en d.e ophaal-
brug over d"e buitengracht
Ondertussen was het tijd. geworden or:r de rteegebrachte
boterhammen op te eten. nlt gebeurde in d.e Harmoniezael
" De Kroon ". Toen we gegeten had.d.en, werd-en de heren
Kunst en van Hasselt ged.ecoreerd in d.e ord"e van de
plastieken boterhambuil-. Itiadat het lnterieur van d.e
1!de eeuwse St.lviichatllkerk nog lras bekeken , ztJn we te-
gen drie uur vertrokken naar Wuustwezel-. Daar aangeko-
men werd eerst wat uitgerust. Goed hal-f vler werd.en we
in grote groepen om beurt d.oor 4e heer Verstral-en rond.-
geleid in de kerk van O,L.Vrouw ten Henelopneming. Dit
is een ruine kruj-skerk in d-e 1ld-e en 15d-e eeuw gebouwd.
net een inonunentale toren. De Heer Verstalen vertelde
ons de verschillend,e bouwfasen, Ieid.d.e ons langs grote
schild.erijen en mooie altaren; die altaren ded.en denken
aan d.ie van Kalkar in Duitsland.. Het kerkhof nog in ge-
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bruik en helemaal orn de kerk gelegen heeft vele grote
grafmonumenten en zag er goed onderhouden uit. ,ir ligt
ook een bekende Flaningant begraven, nl.,iloysius Blom-
naert, die Jeefde van 1912-58.
.ils laatste bezoek stond op het progrannnat ee+ bezoek
aan het geriieeniehuis, het voorm:1ig kasteel }Ieus.\ilegens
afwezi-gheid van de burgemeester werden we ontvangen en
rond.geleid door een der wethouders I daarna werd. een
groepsfoto genaakt op d-e trappen van het gemeentehuis
Langs de zeer Crukke weg Breda-,intwerpen zijn we tlaar
\{ernhoutsburg teruggegaan. Ora half acht waren we weer
bijeen voor het diner en tegen ! uur voor het gezellig
samenzijn op de laatste avond. De nestor van Brabants
Teem, Pastoor Bi-nck, wes ook nog gekonen met d,e burge
neester van ,.}phen en de koster,
De wissel-trofee "De Oirschotse lulie" werd 3! cleze avond
in een quiz gewonnen door de krlng Beek en Donk..Hierna
volgde een vertoning van di-ars van het bekende bloemer,-
corso van Zundert. Tussendoor de trad-itie geworden d.ag-
verslagen.
Zaterdag 25 juti, de laatste clag, begon met een H.l,[is
voor levende en overleden leden van Brabants Heemrwaar-
!ij enkel-e tlental-Ien deelnemers aanwezig wareni een
aantal l{eemkampers was nanelijk de avond tevoren al
vertrokken. Tegen hal-f tien 'de laatste koffiemaaltijd
op Zundertrs grondgebied, Een half uur later vertrokken
allen in rle richting van Brede.
Even over de geneentegrens op het gebied. van Rijsbergen
werd j-n restaurant'tNapol-eon",fe slotbijeenkonst gehou-
d.en. Burgemeester ilaayriiakers van Fijsbergen, dat tot
de Heenkundekring rrle Drie iieerli jkheden'r behoort, heef t
ons daar toegesfroken, Over en weer werdeu dankwoorden
gesproken, door de hr. Dorenbosch tot de organisatoren
van het ileemkar:rp en door deze tot de deelnemers. I'Ia
twee gratis consunpties, aangebod.en door tle burgenees-
ter en d-e exploitant van irlapoleon, wes er gelegenheid.
voor d.e lunoh, want de tracli-tionefe koffietafel was er
d.eze keer bij ingeschoten.

l:{erinus de Wit.
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