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HET HEEMKUND]G IíERKKATÍP VAN 1971.
VïórTe áïe m-àffie ro a-IT;ïrir---let Heemkundig werkkamp van
Brabants Heen gehouden; de bekend.e Heenkundekring ran Aarle-
F.ixtel had de organisatie van dit kanp op zich genomen.
IIet was d.e tweede keer, dat dit in Aarle-Riïtel gebeurde;20
jaar geledenrín 1951rhad deze gebeu"tenis eveneens in Aarle-
Ri-xte} plaats gehad. Door het Bestuur van Barthold van Hees-
se1 waren enkele cornít6r s gevorrod., die garoen de organisatie
hebben vê"zorgdi in deze comité's bevonden zich ook een aan-
tal danes, die zich uitstekend van hun taak hebben gekwetenl
zij hadden nanelijk d.e zorg voor het spijzigen van d,e 1lO
personen, clie aan het kanp deelnarnen; het spijzigen der hoh-
geïigen is een van de echte werken van barmhartigheid, zoals
in Aarle bleek.
0p woensdag lO juni 1!J1 des avonds om B uur trokken d.e Aar-
lese Schutten van O,l,.Vrouw en van Sinte l{argaretha op om na
een rondrrandeling door het dorp hun gasten op het kerkpteln
de vendelgroet te brengen.
Na een dankr,'oord van d.e hr.Kakebeeke, bestuurslid van Bra_
bants Heem, trokken d-e d.eelnerners achter de tro:nnend.e schut-
ten aan naar de zaa! varr Srachtrwaar de hr.plinssenrVoorzit_
ter van de plaatselijke krlngrhet Verkkanp offi.ieel opende.
Hierbij was ook het gemeentebestuur van Aarle-Rixtel verte-
genwoordigd in d-e personen v^an burgemeester Janssen en de
wethouder l,{evr.Blon, De bur$meester verr,.eldde in zijn toe-
spraak de oprichters van de Aarlese lleemkuldekring, lraarbij
Klaas van Ganeren - van rvie een geschilderd portret in de
zaal hlng - een der grote voortrekkers is geweest en nietalleen in Aarle, maar ook in v-erschiL1ende plaatsen daárbui_ten. De gemeente - aldus de br_rlervader - heeít veel belang_
stelling voor het werk van de kring en speciaal voor AitWe"kkanp. Zodoende was het geneentebestuur dan ook gaarne
bereÍd om bij te dïagen in de kosten, dj"e zulke dagen roee_
brengen, Hij sprak de hoop uit, dat het een vruchtháar kamp
zou zijn en heette namens alLe^ j-nïroners van het echt Bra_
bantse Aarle-RÍxtel al_]e deelnernis harteli.jk welkom.
Omdat d.e hr.l\{andos, Voorzitter v&n Brabants Heen niet
aanwezig l*on zíjn, sprak de hr.Kakebeeke een wooïd van wel_
korn namens het Stichtingsbestuur van B"abants Heen.Hij neen_dê, dat het aantal deelnemers, dat ieder jaar groter word.t,
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een bewi js-l$an de belangstelllng en het fevenrdle in Srabants
Èour u"t iou"g zijn, ook in de kringen der jongeren, zoa|s
uit de aanwezigen op deze avond bfeek.
óp ,"ft een kaáp "oidt tti"t rtgewerktrr, zoafs sornmigen nis-
sóhien uit de naam wil1en afleiden en daaron van deelname

hebben afgezieÏ-. Het rtwerkenrrbii dlt karnp bestond' alleen in
de wedstriSd van het rrzagen on den Bran van Srabant rr 

' Da"Ïover
later.
Het is een feest van vroliikheid' van gezellig bi- j elkaar

"ijn ret d.aarnaast een progranmar waaruit de zorg voor het
Brábants Landschap bliikt' waarvan vaak veel , helaas zonder

noodzaak verdvijnt. De Èanpvlag, die in het bezit was van de

t<ring "le Kleine ]íeierlj'r' die in 1llO het Verkkacp had ge-

o"grii""""a en gedurende het gehele jaar in het geneentehuis
vai Oister*ljk Àad gehangen, werd daatna voor een iaar toe-
vertrour,;d aan de Heemkundekrlng van Aarle-Rixtel' loor rrDe

Kleine lteierij'r rvas de vlag veÏeerd met een echt zifveren
schild, zoals de hr.P.Drijiers vertelde' I{"t opschrift
luidt; iL'laasland het vetste, Peelland het grootste, I{empen-

land het heerlijkste, Oisterr'rijk het schoonste'
tussendoorweldonderleidíngvandehr.lolenboschgezongen
uit rrDen Bïembcs'r. Diars van het Werkkanp \'áfi-1970 riepen
tij "of" deolnemers de dagen van OisteÏwijk weer in herinne-
riig; daarna volgden een àanta1 diars van Beek en lonk'
ó"oÏj, u"=ttout ón AB.rle-Riïtel' om de deelneners aan de

fietáiochten van de volgende dagen alvast voor te boreiden
op hetgeen ze t'e zien zouden krijgen' Zoals al vele jaren
iàng liachten de heren Theo van de Ven en Wim vrn Rooij op

g""Jtig" wiize en muzikale toon hun dagverslagen uit'
iona"rá"g 1 iuli werd volgens het progranma on ! uur in de

morgen gÉstart voor een fietstocht van ruim r0 kiloneter' De

"o.ri" siae; eerst naar Beekr waar d'e oud'e toren langs de weg

Seek-llesiout midden in het veld staat' sedert enige tiid
onder l-eiding van l4onunentenzorg SelukkÍg weer gerestaureerd'
Pastoor van RossuÍt, de voorzittoÏ van de Eeemkundekring van

Beek en Donk, vertelde hierover een en ander' De íietstooht
girg lr""a"r: iangs het oude geneentehuis van Seek en nonk'
i.uiitt de plaatselijke Heenkun-{ekring binnenkort de besc}rik-
king hoopt te kriiSen over eniSe ruimte, on een begin te ma-

ken-r:ret óen algen museum; het nieuwe geneentehuist dat daar-
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na bezichtigd werd, zal" binnen enige weken in gebruik word-en
genomàn. Het volgende doel was de St.L'lichaëlekerk van 3eek,

die j"n 1915 vetd gebouwd onder architectuur van H.Valk. De
glas in Lood ranen van o.a. Ninaber en Joep Nicolaas laten
een schernerig licht doorr waaraan nen bij het betred.en der
kerk even moet wennen. Êr staan verschilfend.e oude en mooie
houten beelden, o.a. van Sint Luciar Sint Antonius Abtrde
vier Evangelisten enz. Een moo j-e 15e eeuwse Sint Ànna te
Drieën siert d.e gang van d.e pastorie.
Het bezoek aan kasteel Eyckenlust in Beek, d"at nog steeds
wordt bewoond, leverde aanvankelijk noeilijkheden opr doch
ond"at een paar d.eelnenende dames kennis hadden aan d.e be-
woonsters, kon het bezoek toch doorgaan. l4en kon er een aan-
tel- fraaie antieke meubelen bewonderen.
Het gemeentebestuur van Beek en Donk liet zi.en' dat het be-
langstelling en waardering heeft voor het I{e ernkunde -werk en
bood de deelnemers een koffietafel aan.
Gesterkt door spijs en drank - deze laatste niet uit de ge-
meentepomp - ging het a3n op de bosrand van Jekschot en ver-
der Iangs het Hel-e1nd naar Marj.ahout; de kerk werd bezich-
tigd alsook d.e l{aria-grot, waar men al sedert vele jaren
wacht op een wonder, dat naar niet wi1 gebeuïen.
Terug naar Àarle-Rixtel voor het uitstekend verzorgde diner
in de zaal Van Bracht. 0n de deelneners wat te laten bekonen
van de vermoeienissen van de dag, werd- er op een van d-e ga-
zons van het nooie nieuwe bejaardenhuis ttDe Witte Poort een
muzikacl programna verzorgd door de plaatselj-jke nuziekvere-
nigingen, de harnonÍe De Goede Hoop en het Geriiengd Koor de
Klokkengieters. De hr.Dorenbosch sprak een hartelijk dank-
\,Ioord tot de betreffend.e verenlgingen. hleer bijeen in de
zaal Van Bïacht leveïd.e Pastoor van Rossun van De Donk tot
plezier van allen een bijdrage op rijn van afle soorten van
bijnanen. Dagverslagen van Theo van d.e Van en Wín van Rooij.
Ook deze avond bewees de Brenbos goede diensten.
Vrijdag 2 ju1i. 0m ! uur aantreden voor de fietstocht naar
en bezoek aan kasteel Croij, de oud.e toren van Stiphout en
het natuurreservaat IÍet Karaerven. De hr.Niessen ui-t Helrnond
vertelde een en ander over Croij, dat onstreeks 1400 afs
ja.chtslot werd gebouwd door d.c he"en van Croij. Er is dae"r
blijkbaar rustig geleeíd, vant er is uit d.e eerste t\O jaar
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weinig bekend. Nadat het slot in diveïse hand.en wasrwerd Jo-
han Carel Gldeon van der Srug$hen in 1ll8 de eigenaarl door
hen werd het kasteel verbeterd en verfraaid. Zí in doehter,
trfreule Constance'r, die Crolj geêrfd hadr werd tot g"ote er-
gernis van haar fanllj-e in 1B'/0 katholiek; bii haaï dood" kwa-
nien haar goederen krachtens het door haar gemaakte testanent,
waaronder 11 boerderijen $Jarenr in bezi.t van de Àl-Senene
Àrnen van Stlphout en Aarle-Rixtel , onder voorwaarderdat het
kasteel zou worden gebruikt voor de verpleging van ouden van
dagen uit Stiphout en Aarle-Rixtel. 0p het ogenblik wonen er
enkele zusters in het kasteel en wordt het gebruikt als een
sooït cultureel centrum. ïn de kapel, - vroeger darrsza'al -
staat een heel aardig cabinet-orgel .
De oude toren van Stiphout staat evenafs die van Beek nidden
in de akkers' waar eertijds 'rhet dorprr 1ag. In 1789 werd de
kerk, d.ie blj deze toren hoorde, door de katholieken afgeno-
men van de protestanten, aan wie ze door de Staten was toe-
geLrezen. De dre j-gende motregen bleef gelukkig uit en zo
fletste de karavaan, Sesterkt door een kop Stiphoutse koffle
langs mooie boé.r,regen naar liet Ksïnervenr een prachtig heldc-

natuurrêservaat, omgeven door uitgestrekte bossen. Voor d.e

liefhebbers waren hier koude dranken te krijgen, uit de r'3e-

zenwagenl. 0p onze verdere tocht werden rnte nog gewezen op
Itllet Hofrr, een buu"tschapr waer de oorsprong van Lieshout
moet gelegen hebbén. In het rae"dhuis van Lieshout hangt een
groot schilderij, voorstellend de leden van het Gilde 'rSint
Servaasrr in vol ornaat, ziítend aan tafel net een potje bier
voor de nannen en enkefe kcffiekorunen, vernoedelijk bestemd
voor d.e d-rie vrouwen, díe er rnet poffer en al bljstaan. loor
het geroe ent ebe s tuur werd aan elk der deelneriers een nooie fo-
to van dit schilderstuk aangeboden afs herinnering aan hun
bezoek aan l,leshout,
Dat fietsen en het inadenen van de zuivere boslucht hongerig
en dorstig naken, bleek ult het feit dat nen b1j Brox in
Lieshout a1le zeilen noest bijzetten on de deelneners aan de
koffletafe] van al het nodiSe te voorzien. À1s ze geen goede
prijs gerekend hebbenrzal er weinig winst in gezêten hebben.
De hr.Niessen vertelde' dat op de plaats waar enlge jaren
geleden de nieur.'e kerk gebouwd is, vroeger het adelliik huis
van de fanille Ribbius stond. le grachten, die het adellijk
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huis onringden, liggen er nog. Toegang tot deze besloten hof
geeft ebn fraaie poort, genoend de poort van Binderenl vol-
gens het verhaal indertijd van het adellijk stift van Bínde-
ren overgebracht naar Lieshout. 3ii een kaartspel zou de
heer van Binderen zijn elgen vroulJ en goederen verkaart heb-
ben aan de heer van Lieshouti deze laatste eiste echter aI-
leen, dat de poort van Bindêren zou worden overgebracht naar
Lieshout.
Het progtranna van de naniddag bestond ult een bezoek aan de
toonkaroer van de houtwarenfabri ek van de Ía. X'lerkelbach;
nooie stoelen en kasten, zo verleidelijk nooir d.at onze
Voorzitter het niet kon ]eten er een mooi hoekkastje te ko-
pen. Bij een andere Merkelbaeh was een grote verzarneling ou-
de en nieuwe vuur$rapens te bewonderen; ook het gildezilver
van de Schut Sint Servaas uit Lleshoutr die op het ogenbl-ik
eehter rrln rusterr is, was er te zien. niverse danes kochten
er een jagershoedjc, donkergroen met een veertje. Een onge-
kend groot aantal opgezette vogels en and.ere dieren trok
eveneens sterk de aandacht der bezoekers.
Het slot .van het bezoek aan l,leshout vorride de ontvangst van
de deelneners i,n de gastenruinte van Be.varia. Voor velen
blijkbae,r onvervacht begon nen net het presenteren van kof-
fie en dat in een bierfabriek. le hr.Rutten, lid van het d.a-
51e1ijks bestuur .ve,n het Strcekorgaan Gewest Helmond gaf een
duidelljke uiteenzetting van d.e bed.oellng van het Streekor-
gaan Ïrat betreft de groenvoorziening en recreatle, geconbi-
neerd net woning- en wegenbouw. Als deze plannen d.oorgang
vi.nden, kunnen ve de toekonst op dit punt rlet enig optinis-
ne tegemoet zien. Na deze lezing werden de toehoorders volop
gelaafd net het vers getapte edele gerstenat, cola enz. Het
vexhaal gaat, dat er ienand om een glas riHeinikenrr vroeg.Wat
het antwoord is geweest, is niet bekend, maar hlj werd er
niet uitgegooid. Het lied van rrHet llernenieke van Berg'ei-jk'r
diende a1s slot-en dankl i e d.
Na het d.iner lrerd een bezoek gebracht aan d.e heenkund.ige
tentoonsteLling, ingericht in enige Lokalen van lvIariëngaarde.
Met grote zorg en kennis van zaken vas er veel nateriaal bíj
elkacr gebrachti mooie prenten en platen, fotocopies van
niddeleeuwse handschriften, dlverse boeken en tijd.schriften,

oude bidprentjes en kaarten enz. l,{en kon er veel tijd door-
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Het gezeflig sanenzijn begon om ca.9 uur met groot lawaaí
van de Jeugdhofkapel van Aarle-Rixtel en werd gelukkig nog-
a1 eens onderbroken. l{et optreden van rreen kletserrr vond ik
minder gelukkig. Door ?astoor van Rossun uas een kwis sa-
nengesteld van {0 vragen, betrekking hebbend op feiten en
gdbeurtenissen van de laatste dagen, Door het lawaai in de
zaal ging echter nogal een en and.er verloren. Ie dagversla-
gen van Theo van de Ven en Win van Rooij waren deze avond
van uitstekende k1n/a1itêlt.
Zoals ieder jaar sedert 1966 is gebeurd., noest er ook dit
jaar worden gekanpt on trlen Bram van Brabantrr , een wissel-
trofee, uit eÍkênhout gestoken en in 1p66 geschonk:n door de
kring 0irschot net voorstellingen uit 0irschot. Het rrkanpenrt

bestond deze kcer ln het doorzagen van een boon net behulp
van ca. 2 neter lange trekzagen. )nze 'íoorzitLer, de hr.van
Schijndel en ondergetekende hadd.en '.uiteindelijk de langste
aden en de - Iangste trekken; zij sloegen de tegcnstanC.ers net
bijna een hafve dikte boon, Zo is de Bram van Bïabant voor
een jaar ón het bezit van onze Heenkundekring gekonen.
Zaterdag I juli was de laatste dag van het Werkkarnprgereser-
veerd voor de bezichtiging van Aarle-Rixtef. Buiten het be-
woonde gedeelte op een kruispunt I van vier zand-wegen staat
nog een I'hagelkruis", nogelijk het enige uit hecl- Noord.-3ra-
bant, dat nog is overgebleven, Zulke kruizen hebben er op
tal van plaatsen gestaan - ook in Genert - , ze zijn nu ech-
ter overal verdwenen. Kruispunten van egon varen gevaarlij-
ke plaatsenl daar krranen d.e geesten bijeen, die dê mensen en
het vee en de v"uchten der aarde schade konden doen; daaï.on
:locst nen zlch hiertegen beschernen, wat dan gcbeurde d.oor
het oprichten van een kruis. Hegel was een van de dingen,
die veel schade konden doên aan de gewassen en waarvoor uen
erg bang L/as.
Bezocht werden verd.er de parochiekerk, een lraterstaatskerk
uit de vorige eeuw, waaraan helaas geknoeíd is bij het
aan- of verbouLren van de zljbeuken. In de kerk bevlndt zich
een noole koperen kroonluchter, een eikenhouten preekstoel
net beel,d.en en een fraai orgel van d.e Gebrs. Snits ui"t de
Reek, dezelfde firna die ook het oïgel voor de kerk van Ge-
nert heeft genaakt,
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Bij het klooster }ilariéngaarde staat een kapel, lÍaar lilaria

"oidt 
,r"r"""d onder de naanltrZetel der Wiisheld't. le kapel

uit de 17e eeuw is door Monumentenzorg gerestaureerd. Het
houten Maria-beel-dje staat in een fraaie zilveren troon' af-
komstig uit het ku:rst-atelier van Sron' waar vele nooie
stukken voor dlverse kerken zijn gesneed. De kapel heeft
vroeger als raadhuis en school gediend, naar ls al sínds ve-
fe iaren we-er voor de eredlenst bestemd. De drukke bed'evaar-
ten van .,"o"g"" tijd bêstaan niêt neer evennin als de daar-
nee verbonden Processies.
Tot slot een bezoek aan de be el denve rzanel ing, voornanelijk
Mariabeelden, van de hr.H.Gruiiters. liierkuaard ig nat een
hoeveelheid beelden en beeldjes men d'aar bij elkaar zíel',
voornaneli.jk u1t de faatste honderd jaar, nooi en leLiik'
kunst en kits alles door elkaar.
On 1 uur werd het Werkkanp net een Brabantse koffietafel af-
gesloten; deze was aangeboden door het geneentebestuur van
Àarle-Rixtel. Veel woorden van d.ank Lrerden hier gesproken
aan allen, die op een of andere nanier hun bijdrage hadden
geleverd vooï een goed verloop van het Weïkkanp.
Het vol-gend jaar zal het Verkkamp in Eindhoven zijn en het
25e Werkkanp in 1977 hopen we te organiseren in Gernert.

1,[. H. J .lennings .

LNZÏNG
VERGAD

I4IT DIA'S VAN MEVR.V.\N DORT-VAN DEURSEN TN DE LEDtrN:
ffisffi

Circa leden kon de Voorzit ter op dêze veïgadering tot
zijn blijdschap begroetên; onder de aanwezigen waren ook
twee bestuuïsleden van onze zus t eïveïeniging ItKring PeeLland-rr
uit Hehnond. Het onder\n'erp van de lezing was: "Kent gi- j d'it
Srabant?" I{et werd een reis langs verschillende oude boerde-
rijen in de Zuid.westhoek van Noord-Brabant, vaarvan er in-
tussen a1 weer verschill-ende verd'nrenên zijn. Zo goed a1s aI-
le oude boerde"ijen waren voorzien van kleine ruitjes en
vensters wat een econonische noodzaak was. Glas maken kende
men we1 , naar was erg duur I d.aaron werden de raanopeningen
gedlcht net gel,ooide koeienhuiden, waar vanzelfsprekend rnin-
der licht door kwan e-n meer kou. Daaron werden d.e luiken
vaak gesloten en droegen de nensen in de huizen neer en war-
ner kferen dan tegenwoordig om zich tÈgen de kou te bescher-


