Van een vink hoort nen het volgende geluid: 'triew d.ierr
d.iew, keeske de view.'t
ZLe d.ie tuee, zie d.ie twee, roept een nees.
Kwitnedit, kvitmed.it, ls het geluid van een kvartel,
trf

Yers
te Drunen

lJerk

.I[. J.P.

van Brabants

Vervolg.

VriJclag 4 augustus stond Bokhoven als eerste beziensuaardigheid op het progranmar Goed negen uur vertrokken
we weer, om langs El.shout en Haarsteeg over lange,
slingerende d.ijken, langs de grote Eaarsteegse viel ,
door het ilorpje Hettlkhuizen en een eindje over de d.ijk
langs tle ldaas rond 10 uur in Bokhoven aan te komen
Bokhoven heeft een groot en roenrljk verleden, rijk aan
historie, schreef d.e heer F.Kempenaars, rraarnemend. burgemeester van Sngelen en Bokhoven, in een artikel van
het specciaal nummer van het uraandblad 'tMet gansen trou
van de fieenkund.ekring Orsenoort, ui.tgegeven bij gelegenheid v&n dit Eeernkamp. Dit }laasdorpje van enkele

heeft een eigen geschied.enis gehad.
tot de Franse revolutie, zoals b.v. Gemert.
In d.e geschiedenis wordt Bokhoven al vermeld in de eerste helft van d.e 1Jd.e eeur (1241). Tegen het begin van
tLe 16de eeuw uerd de heerlijkheid. tot Baronie verheven
en / febr.1640 ontving d.e toenmalige heer van Sokhoven,
E:agelbert van Irarnerzeel r van keizer Ferdinand. III
cle titel van rrGraaf van het heilige Roomsche Rijk". Hij
was gebuwd met Maris d,e l[ontmerency. Van hcn'bcid.en is
in het kerkje van Bokhoven een prachtig praalgraf te
zi-ert. Dit pronkstuk is uitgevoerd. in wit, rood en zwart
narmer, flet toont U cle graaf en gravin levensgroot uitgebeeld ln lichte sluimer neerligg:end. Eet behoort tot
tle schoongte praalgraven in l{ederLand en nerd. uitgevoerd door de Antwerpenaar Artus Quellinus, die ook d.e
voornaamste beeld.houwwerkzaamhed,en verrichtte aan het
paleis op d.e Dan,
Aan het Graafschap kwaro een einde bij d.e grote Franse
onwenteling, toen het ln 1800 op 5 jan.aan d.e Bataafse
hond.erde inwoners
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Repubriek nerd overged.ragen. Eun bezittingen

landerijen enz. met het bour.rvalrig kasteel koi aeaan
grarelijke-fanilie, die door het ontbreken van mannerijke na*Inelingen dikwijls van naan verand.erd.e,
behouden. Het
kasteer is in de roop van de vorige eeuw helenaa} vervallen. ?hans is er van dat kasteer niet veel meer te
zien d'an de fundanenten, d,ie overgroeid zijn, d.e waterloze grachtenrd.ie ged.eertelijk zijn diehtglgroeid,
een
ijzeren hekwerk met brokstukken van
vl}d
opgroeiend.e sierbomen. De laatste eigenares
""rr-rro,heeft
"r, in
19za heel de heerlijkheid verkocht
a.e N.v.Heertijk
"ri
Bokhoven.
Het kerkje daarentegen staat er nog in vo11e glorie te
pronken, uitwendig en voorar inwenttig, Het heeft in de
loop der eeuwen al_ veel ranpen te verduren gehad,, voor_
al 1n cle taatste oorlog, maar het is d.oor de Rijksdienst voor L{onunentenzorg op voortrefferijke wij ze gerestaureerd. verschirlende aanbouwsers, iie er in
cte
loop d.er eeuwen aangebracht waren en de oorspronkelijke
lijnen verd.oezelden, werden toen opgeruimd.. Ook van
binnen herkreeg d.e kerk haar oorspronielijke verhoud.ingen. Het meubilair van het kerkje is ook d.eskundig ge_
restaureerd en aangevuld met een hoogaltaar uit het
kerkje van Dennenburg. Eet oudste voorwerp is een groot
eikenhouten kruisbeelal uit de 2cle helfi van d.e 15de
eeuwr dan vorgt in oud.erdom het eveneens in eikenhout
uitgevoerd.e beeld van tte kerkpatroon, de H, Antonius abt
IIet kerkorger is van 1546, HLt praaigraf van de graaf
en gravin van Bokhoven is hiervoor aI vermeld. De
preekstoel trekt ook altijd, de aandacht van de bezoekers;hij d.oet d.enken aan de preekotoeren in vele
van Ylaand.eren, De beelitengroep onder de kanselkerken
doet
d.enken aan het snijwerk van de dierenbeeldhouwer Michiel van der voort de oud.e, die eenzerfde tafereel
ultbeeld.d.e onder de preekstoer van de katheclraal van
Mecheren; dan is het van rond 17oo, De uitbeerd.ing
stelt voor: d,e bekering van Norbertus. Een schilderij
voorstellend.e de 8en-Eenel-0pneming van Maria word.t aan
de Bossche schild.er Theodorus van Trirlden( 1605-1G6g
toegeschreven. Ander beeldhour.rwerk bestaat uit beelden)
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hoogaltaar, tlat in
en and€re onderitelen van het schone
in het zuider zi-ir.
a" f.aiste oorlog ie verwoe'st; ze
en in het pbrtaal boop en tii n"t zijaltaar
;;";;;;i
ven de kerkdeur ge|Iaatst. De kruiswegstaties zijn ook
uit rrout gesned'ei Ln in de 19de eeuw vervaardigd'
nryoraen in de kerk ook verschillende grafstenen bewaardvanpersonen,dieanbtenhebbenbekleed.inhet
0n op het
graafschap en in tle kerk werden begraven'oudste
geferkgebolrio terlrg te komen, de toren en het toen al1es
aeefie van de kerk dateren van rond 1'00t
van
opnieuw mo.est opgebouwd' uord'en na de verweosting
gebeurde
Dlt
het hele dorp, talteef en kerkje incluis'
heer
toenmailige
d'e
Aa,
der
van
Jan
in de strijd iu"sen
het dorp 1ag toen
van Bokhoven en de hertog van Gelre;
ongeveer een kilometer noordwestelijker'
-De*parochieisj.]rl11,6lgestichtnadeafscheid.ingvan
Hed.ikhuizen en altiid bediend geweest door de Norber:*
ll'Cornelius' laus :"
;ij;;; van de Abdii van Berne' Debijzonder
vereerd in
ook
1B1g
![arte]aar, rrordt lita"

ae maand september koncn er veel mensen ter
bedevaart en vorden er processies gehouden' Dit laatste
weg mohe,eft men in Bokhoven ook altiid op d-e openbare
van
nooit
hier
is
ge doen, want het processieverbod
godskatholieke
de
van
fracirt geweest en de iritoefeni-ng
altijd vrij geweest'
d.ienst is
",
Uraia tn ierO, vaarbij vele hyizen werd'en
grote
Bij een
gegaan
veinield, 1." ook het gemeentearchief verloren
in ds
is
en
nog
tlet .rto"gere dinltrri" slaat er evenwel
gein
cafe
een
ook gerestaureerd"lr is nu
iaatste Iiia
-gokiror"r,
Engelen.
geneente
behoort thans tot d,e
;;;;iil.
en het andere caf6 een verfrissing gelaatste
Na in dit

B;il;;;;;in

ierst nog
bruikt te hebben, vertrokken wejknaartotll1ljrren.
walT
plaate,
cle
enkele kiloneters over tle l{aasdi
heeft
de Dieze haar water, dat zj-j in Den Bosch verzameldde ]Iaas
van de rivieren van oosteriit Noordbrababnt, 1[
gtort.DandewegttlijkvandeDiezetotEngelen,hierde
weer tn, om tegen
kon d,oor en wci zwenkten de polders
ook hier
twaalven in YliJrnen aan te komen. lle rerden
Schveiti,Ir.
burgeneester,
de
vriendeliJk onivirrg"o door
modern
een
van
hal
ruime
de
in
z€ri we wirden verielkond
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schoolgeboulr, naast het veel te-tleine 19d,-e eeuwa ge_
neentehuis- De burgemeeeter verierde
kort de
-;;; i(' aetvoor
geechied.enis van ziSn gene"nie. -nat-virjr6ri
het
jaar d'uizend. bestond, nu eens een tijdling bij
"r het hertogd'on Brabant, dan weer bi.j het g""ir""hlp Eorland behoord.e; het ras daar, zoals it ar eerder schreef
over
het rand van Eeusden, een grenegebiecl tusgen voornoemd.e
gewesten, vaar ook d.ikwi jls cle stri jd tussen d.ie heren
nerd uitgevochten.
De parochiekerk word.t a1 sinds eeuwen bedlend door
d.e
Norbertijnen van de Abdij Berne. De burgeneester
ging
ars hoofd der gemeente natuurrijk uitioerig inrol aE
toekonst van zijn snergroeiend.e gemeente.tr De vli"al""grt
een nieuwe mod.erne wijk ten z.w" van de kom is in tien
jaar uitgegroeid tot 4000 inwoners.
De hele gemeente,
waar ook d.e vroegere gemeente ]rieuwkuyk en het kerkdori
Eaersteeg bijhoren, tert 12000 inwonLrs. Haarsteeg is
nog overwegend agrarisch; men gaat er steeds meer oyer
op de tuinbouv en ook op d.e teelt in warme kassen"
Ylijmen en l{ieuwkuyk zijn ook bekend om hun zaad.teeltbedrijven, vooral grasrid.en; 90 % ,r' a" federlandse
graszaadexport geschiedt vanuit
vlijnen. van d.e indusstrie€n van vroeger, de mandenmakeri;en en schoennakerijenr is niet veer meer over; nog siechts een tweetal
mand.enmakerijen en leerlndustrie in nieuwe bed"rijven
rn deze gemeente $onen veer z.g.,.penderaars, d.ie ofwel
in Den Bosch of in cr.e rdid.denlangstraat gaan verken
,

maar

daarnaast heeft

men ook

verschirtenae bed.rijven

voor nanneliJke en vrouwelijke werkkrachten in de gemeente zelf,
rn sted'ebouwkundig

opzicht nerkt r'en aan een z,g.n.
hartplan, het plan on een nieuv bestuurscentrum
te
stichten tussen vrljnen en Nieuukuyk. voor recreatie
heeft nen bij d.e nieuwe wijk een groot sportpark, de
Hoge Eeide, voor d.e natersport j ]'a. wateroppervrakte,
sportverd.en voor allerlei sport en een sportirit is in
aanbouw. voor natuurschoon is er cLe groie wiel aan de
dijk bij Eaarsteeg van + 18 ha.
Ond.ertussen rrras het tijd gevord,en voor de 1unch. Deze
bestond uit een rrelvoorziene Brabantse koffietafel,
11

aangeboden door d.e gemeente Vlijmen in het restaurant
schuin tegenover de R.K.Kerk. Eet leek uel of d.e geneenten, die vij tijd.ens het Eeenkamp bezochten, vdd.ijverden wie ons d.e beste ontvangat zou bereiden. IIet was
tevens ook nog een financieel voordeel voor de organisatoren. IIa verzad.igd te zijn van epijs en drank werd
de fiets, bronner of auto weer opgezocht voor de verdere tocht. Eet eerste bezoek gold nu d.e oude kerk van
Vlijuen, sinds 1510 in gebruik bij d.e Hervorrad,e Gemeente. fenand van de kerkvoogdij gaf wat'uitleg betreffende verbouwingen na 1510, Eaar d.e nan kon zich niet goetl
verstaanbaar maken. In 1948 is d.eze vroegere St. Jan
Baptist kerk onder bekwaue leiiling gronclig gerestau-

teerd.

rit ging daarna weer over een d.iJkje, nu langs de
zuitlkant van de kom, langs de hierv66r genoende wijk
ttDe Ylledbergrr net uoderne kerk, scholen en sportpark,
na&r de korennolen ',Inrnar een stenen gaLerijmolen onder
Nieuwkuyk, mooi gerestaureerd. De nolenaar had n:iet d.e
tijd, genomen om ons te ontvangen om een explicatie te
geven, Vanhier glng het dwars door d.e kom van liieuwkuyk
naar de Abdij l,,{ariEnkroonrvroeg:er het kasteel Onsenoort.
Van d.it kasteel is alleen de brede spietoren, daterend.
van voor 1{00 nog over in d.e oude toestand. De rest is
helenaal verbouwd. en ir is veel aan- en bijgebouwd. d.oor
de Paters Cistercidnzers, die in 190, uit Frankrijk
verdreven a1s vluchtelingen zich d.aar hebben gevestigd.
Ze hebben in dat jaar het kasteel gekocht net een kleln
gedeelte van het ruim 100 ha.grote land.goeil. Dit land.goed wae eigend.om van de fanilie d.e la Court. Jonkheer
Leopoldirs J.A.A.de 1a Court huwde net Jonkvrouw Julia
16.:tr. Half l{assenaar, dochter van de vroegere eigenaar
van 0nsenoort en Nieuwkuyk. Voornoemd.e Leopold was een
zoon van L,lr.Paulus E.A. de Ia Court, in 1750 te Genert
geboren, waar deze fauilie ook bezittingen had. Paulus
E,A. tle Ia Court heeft gestred.en voor de belangen van
Noordbrabant op a1lerlei gebied. In de Abdij Hari6nkroon is ook het hart van de heenkundebeoefening in d.e
ooeteliJke trangstr&at. De Paters hebben in een van de
De
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Dijgebouren een noderne dnrtkerii, lr88r o,a. ook hun
nooie uaandrchrift r'!r[et gansbn troui' g"dr"kt
word,t. Ni
de bezichtiglng van de Abitij lras het zoetjesaan tijd
geword.en- gp onr vee! narr Elshout te bcgevcn voor
het
avondoaal in restaurant lruitte paardr'. N; dit diner zou
zoala bet progrsrnrua vernerddc, in de kerk van orrbout
aan het altaar vea de 'lvonilerbare Moeder'reen B.}{ir rroad,en opged,ragcn yoor de levende en overled.en red.en vao
Brabanta Heen, doch dit tr niet d,oorgcgaan, ondat toen
Juirt het invendige van d,e kerk verd ierestaureerd.
Na_half negen rla bet yeer gezellig
canen_zljn op de
zerfd.e praata ars ie tree vorige avond.en. l,Iin vin RooiJ
en rheo van de vga knanen ueer uet hun dagvercragen ei
deze avond ook d.e bekende piet ven de nurgl u:,t litrt u5
,tindboven. Deze avond uas er op toneelgebied leta
attractiefa te beleven d,oor het oltreden ian ae Drunense Klorir en RoosJe net bun 6ezelechap; ze kregen cen
harterijk applaur. Tuesen cen
en ander d.oor een vo6rd.rachtJe en ankcle liederen uit cle Bremboc.
zaterdlag I augustus, d.e leatste deg van het Heeukanp,
begon on ! uur aet tte ontvangst d.oor de burgeneerterl
l{r. II. stieger. }Iij had bij de opening op ,oenaila6avond
niet tegennoordig kunnen ziJn, ondat hij toen op thuiareig rraa yan een bed.evaart naar Lourdes. Eii sprak
voornarueriik over de ontvikkeling van Drunen. zi;n-geneente telt thans ruin 10.000 invoners en bestaat uit
Drunen en het kerkclorp Elshout. Dit laatste is
nog
sterk agrarirch ingesterd. Door ruilverkavering en cull
tuurtechnisclre verbeteringen is de trariteit van randen tuinbouv veel verbeterd. De tulnboun ie in ttit.dorp
sterk toegenonen, met name d.e teert in rarne kassen: I
12 ha. konkonners en tomaten. De in Drunen gevestigile
streekv_e_ling 'rDe Langstraat' heeft een steeds otiigende
onzet (vorig jaer / 6| ntlJoen). ook de vectecltueariJven worden genod.ernigeerd,. In Drunen zelf yerken ong;_
v6er 8OO personen in schoen- en lederyarenbedrilven, ifO
yrou\reR en neisJer in een drietal confectie-ateli,em.
Maar vooral de N.v.I,ips is'enorn uitgebreidlhet bedriJf
beslaat een bebornrde oppervlakte van Jo ha, vaar ongc.
Y€er 1ZJO penonen uerkzaam zijn.

1'

De turgeueester besplak verder d.e onderwijsvoorzienin6€nr de"echolen voor lager en niddelbaar oid.ervijsreen
noderne huishoud,sc.hool. fn bouwkundig opzicht is er'een
grote verandering gekonen. Drunen en trourene de hele
Langstraat had. eerst een opvallenite Iintbebouriingr .nu
is er een concentrieche vormgeving gekonen.
Een heel apart aspect voor Drunen is'ale recreatie* ;lan
de zuidzijde van de kon ligt het bekende nbtuurreser vaat'tDe Loonse en Drrurense Duinen't, een oppervLakte van
ongeveer 100O ha. bossen en zandverstuivingen. Daarin
ligt het ia 1955 geopentle grote hanpeercentrunrrDe KLinkaerttrp€€n modelcamping net hoofdgebour, cantinezslaapzalen en een 4O-taI brmgalows;in 1966 '115.000 overnach-

tingen. Hierblj sluit a&n eeB groot spcrtpark, modern
openluehtzr+enbad met zonneweide €n een"ongeveer 7 ha..
grote roei.vijver. Een manege bied,t gelegenheid on te
paard het'fraaie terein te verkennen. Voor ons, Eeenkanpersrwas het meegt interessant het gehucht OiergberBehr waar enkele oud,e boerilerijen in een groepje bijelkaar staan aa^n d.e rand van het d.uinengebied, enkele
kilometers van andere boerderijen. Dit uitgeetrekt recreatiegebied zijn ue ook g'aan bezoeken na de toespraak van d.e burgeneester en de bezichtiging van het
fraaie gemeentehuis net nooie .ranen van glazenier l{ienaben. Eerst gingen we langs een heel oud.e boerderij net
schaapskooi'rDe Fellenoordt'. -D.; b,cer Frijvers uit Oisterwijk gaf uitLeg over het bounen van zotn boerderijr
noemde d.iverse ondtertlelen .en hield een verm pleidobr voor
het behoud. vantrDe Fellenoordrt.De vroegere berioners hebben er een nieur voonhuie naast gebouwd en nu staail ale
oud.e boerd.erij onbewoond. De boerderiJ is nu aangekocht
tloor d.e ]rVrienden van Fel]enoord.ft, om ze daarmee veilig
te stellen voor afbraak.
Eieraa trohLen do eohte yaadelllefhe6bere d,e d,uinen lnr
terviJl anderen rachttea ln het caf6 'tDe Drie Linden r'.
Rond twaalf uur reden we naar Drunen terug voor d.e afscheidskoffietefel, aangeboden door de gemeente Drunen.
ElerbiJ werd, nog eens lof toegezwaaid. aan Pater Thercieius ven Schijndel en zijn tuee ordesgenoten, d.ie dit
1lde werkkanp zo perfect hadd.en georganiseerd, LIen had
14

ook- de_ Schotjee utt Tilburg laten overkomen. dle ont
op het R.aad.huisplein een serenade brachten nei ttc violijke klanken utt hun doedelzakken,
Daarmee uar het ?de Beenkanp in Drunen ten einde en
keerden Ee na hand,jec geven linkc en rcchtr, ult de
sfeer van vriendelijkheid en genoeilelljkheicl Daer buir
terug.
H.J.d,e

Uit.

Ghelu en Eeelu
een artikel van pater Loffeld in rrGenerts Heen't BuDmet 11 195, vordt de naan Jan van l{eelu in verbandt gabracht net het Belglsche plaatsje Helenrvroeger fleelen,
en in d,e nitldeleeuuen Eeel,ne geschreVen.Veronderstelal
wordt, dat hier een verachrijving had plaate gehad (At
frn[ zou Bls trurr geschreven zijn.) Aan dit probleenpje
dacht ik, toen ik onlange een versregel uit 'ftt Groot
Raedeelboeck[ van Joost van den Mersch ult 1595 ontter
ogen kreeg.Eierln kont een raad.gel voor net cle volgende
regel: rrUij hebben ghelu hooftlen en witte rocken.tr Een
verschrijving a1e boven bedoeld ie onmogelijk, Jerder
zou ik denken s,an een ongebruikelijke :klankweergave
met d.e letter rturt, Deze vond.st versterkt ireer het vermoeden, d.at Jaa van Eeelu inderdaad. uit Eelen kwan.

In

Inwoners van Genert

in

bl.A.van der Wijat.
1882

In nunner 26 van fiGenerts Eeemil verd een liJst opgenonen
van beroepen, die rond het jaar 1JOO in Geuert verd.en
uitgeoefend. Eieronder volgt een lijst van inwoners
van Genert, tlie A5 jear geleden in het ilorp yerkten"
Ue zien achtereenvolgens hrur neatr, hun beroip en hun

leeftijd (ln het jaar 1882). !e ge6evens zijn groten deela ontleend aan tle akten vaa rle 'burgerlijke stand
De leeftijd is vel eens nlnder nauvkeurig ol6:egeven.

f,end,rik Stuketette, anid, 12 Jaat
Petrua ven d,e Kaap, secretaris, {O jaar
Eendrikus v.d. Kruyaeen, schoenmaker, )!, Jaat,
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