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van het gegevenr zÍin ui'i lt/eggegaan rrwegens schiopwoorden geraeene
volck
uit vreéze van door het
iá"n io:""[,0"tát"rijt
wordenrr.
geslagen
---óp"a" te
vraag a,an twee getulgen van d'e brand voorgelegd':
r"ordèn dat het vuur soo schielijk
"waeiom nlet fonde belet
naen en zig in de naabuurige huysen connuniceerde?'l
staat wa"""tlt""a
á.riroo"aaer. beiden, dat de spuiten in onbÏr-likbaren
ll .'.t dat de wind zo sterk was, dat de brand van het ene
het e-nclere oversloeg'
stroieir dlk cp
*oorzaak
|v"rkon nj'et r,rorden vastgestèl-d' naar
juiste
!e
de assen is aanschcydl ene lieder, zeggen dat het vuur d-oor
de
huizen lagen en
get<o enren " ; tl-e ashopen na'neli jkrd'ie achter
tà"i ait"íirs in àe nabijheid van bÏandbaar materiaal'
hufp
Ondat dá brand zulk eón grote onvang nan' had rnen 'le naar
ingerocpen vr-n Erp en 3ake1 , die net hun brandspuiten
zonen en
Geirert i.ru""rr. De secretaris van Erp, die ziin twee verclienah
zeer
ráà-'n"tofu anderen had. ncegebrachtt heeft z-i
lJel had de
genaakt bij de blui s ingswe rk zaamhedon '
"tËfiit
geklaagà, dat nienand van de Regenten aanweziggarant te stef"""t"ïuti"
rá" , toorl áe bij de: brand aankwanenron zichhii
die spuijte
1en voor eventuele schade en daarom 'theeft
den Bergt
van
Peter
vaerentr'
weg
*ód""or naar Erp willen
rrregeerende borgeneester en backgr van professie't heeft toen
al-lé verantwoording op zich genonen en hun latcr ook voor
hun moeite betaald.
Over de naatregelen, die in Genert naar aanleiding van
deze brand genonen werdenr in een volgend artikel'
l,{
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de
Kleine Meverlj'
d"-l;;'Ë;dek;i-ns
bereiden'
te
o"Sanis"tie op zich genornen om een Heenkanp voor
leáe kring totdt gnt o"td door feden uit d'e gemeenten OlsterlerËef-EnscÉot, Esch, Haaren, lle]voirt, ]loergeste] en
,
"i5t
Udánhout. Er is een s tTe ekarchi.vari s aangestel-d' door dêze
groep geneenten. In dit noordwestelijk kwartler van de i\{ei jËrlj, iet a1s hoofdplaats Oisterwiikr l-agen verder nog de
aor!áttr Hllvarenbeekr Hoge en Lage I[lerde net- Hufsel, Diestt gehucht Westelbeersr Goirle, Riel' Tilburgt Loon (op
""trl

-1tZand) Vught en Cronvoirt, St.Michiels - Gestel, len Dungen,
Gemonde, )e baronie van 3oxtel , Waafwijk, lrunen en de stad
's-Hertogenbosch net Orthen. 0isterwijk is het schoonste
Kwartler. Vooral de plaats zelf riet zijn natuuïschoon van
vênnen, ne"ald- en loofhout bossen met struilgewas dragen
hier ruinschoots toe bij. Ook de riviertjes díe zich door
dit gcbied slingeren. De Voorsto Stroom die onder Goirle en
Tilburg rtle Lei word.t genoernd. en de Áchterste Stroon die
bovenstrooms rrle Reuselrr heet, konen in 0isteri*ijk bijeen
nenen een paar km verdeï het riviertje
de Rosep rlee en verand-ert d.e naan in rrDssche Stroon'r,
In Oisterwijk is dan ook als een deï eerste gemeenten het
toerisrne op gang gekomen. 0p die woensdag naniddag tussen 1J
en 1! uur kwamen de ruim 1OO deelneners naarï resSg.uïant rrDe
Weyenbergh" voor het jaarlijkse k::npf estijn.Danes in Srabantse klederdrocht boden de binnenkoy'nende deelnemers Írik net
zult aan. Vcrde..r kreeg men een kenteken on op de revers te
spelden, een pr-granmaboekje met historisch overzicht van de
plaatsen, waar wetijd-ens de kampdagen zouden konen en het
ad.res waar men zou logeren,
Even na 20 uuï werd het kamp d"oor de loco-burgeneester officj^eef geopend. ne kringvoorzitter Piet Drijvers kwam d-aarna aan het woord en heette allen hartelijk welkon, ïn ztjn
openingstoespraak ging hij fel te keer tegen dê ondeugdeliike
restauraties van oude boerderijen, orirdat dikwijls een vêrninking het gevol-g is, doordat nen van d.e oorspronkelijke
stj.j1 weinig oveïhoudt.De heer J.Wil1ens,l-id van Ged.Staten
sprak in zijn rèdevoerj,ng in dezelfde trant en beloofde bij
G.S. te zullen aand.ringen op tt behoud van dè.Brabantse
boerd.erij, het landschapschoon en dorgsgezichten.Aug. van
3ïeugeL van St.Oedenrode droeg de Heenkanpvlag over aan Oisterwijk.liats van het vorig Werkkanp uerden vertoond en toe-

gelicht. Piet hijvers gaf d.aarna een inleiding
voor de
fietstocht van dondeïdag. Deze avond. gaf verder nog het optreden van een goochelaar, cn niet te vergeten liedjes zingen uit rrDen Brenbostr onder leiding van Pi-et Dorenbosch.
Onder stral-and zonerweer kon dond,erdag norgen de eerste
fietstocht aa.nvangen. Pict had net zijn helpers een mooie
weg uitgezocht waarlangs we naar Moergestel gingen dooï dê
bossen via 'rHet Stokskel en 'rDraaibo onke rr . llerst r,ierd halt

,
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i" "9" :1.::tï^:":ï"1ï"";ï"ï"liàï.uii áe kerk aanïorie;
sehouden

het.

i" dn
uezicrrtigei'" zi5 i"aan
de
Iili;lï'"1ïïitËt"ïlïï';:,"0Ë'"-i"
valk
jaren gebouwá ;;";"á; lo"""it" arcÉitect

áertiger
dat we kregen leest men dat
1í.,e eeuwse -toren' t" "tï"i""Ue
verneld' in
het dorp"Geste|rin.1-1iï"t""Ë"ï-.:"t:I:"t:l-wordt
goedcren' behorend' aan het St' Janska1186 vermelding van

nittelvanT,uik,dieln-12,4overgingenaandeabdijvanTont llaarvan de abt tot
oerloo' Eeuwenlange lu"a-á"t oie alái;
De
a" iastoors bcnoemde'
i-n
ïn het micïden van de "ïiiËá-""""
ook
komt
ziln'-teettenis
kerkpatroon is st"ran á'e'ï;p;;;
rnide I'De F-eus 01 stroont
tii''r
het semeente"tn"" t'ootï"nái"zttte
""ti
in vroeger eeuwen in het
den àoor deze gerneent-u'e"De zuidelijke
;";i;á;" ond:1^I?lcr'
natte jaarsetijde groïeis"la'ag
de naam
vandaar
en mocrassíg'
helft van de geneente àË
als van de
Ë."!r.i"a"ni= dezelfde
}loersestet. verder t"
onder de hertogen
r"""i" dorpen in a" tleïleïiJ;
-lue'tncrcn
de Gelderse
platbrand:lvan Brabant' pfo"A"titelt eir
pestziekten'
en
-1"o"
s tromingen
troeDen in de 1>" .n"lïà e euwl overnet
achterstelling en verfi";Ë;Ë áË sá,t"ítriteits-perióde
velvarentr onder llioerarning. De koffièpau""'""i-1";luedars
\'Je kwcnen eerst door
:esteI. Langs binncn;;g;;- ";;t Enschot' drie dorpjes vrn de;i;;';:;";;ï;";;t"*:;ï;;s;;-;";
"an-dc Enschot en Heukelon
Berkel'
ze gemeente die nog liiitïà"r
ik zou haast schriiven
heet. In Enschot "tti-à-"-o"áàintot""'
en breedte zijn niet
torentie, want de "f;";i;;" een lengte
kleine geneenschap' tetering
,.root. naar Enschot t""-"it
die plaats wilde' ons
is niet bekend; een ;;á";ei4"neneer uit
v91q"": geschreven brondoen geloven, l,it ti'áiI"
st'cecj'li-a-kerkje' Deze paroa1 een"u"t'
;;;'"?;;á ;ter in 11á6
de Witheren van Tongerlo'
chie werd vroegcr ()ti-t"áià"á door
tn tga'l 1:c'li'!i -ols scdach='
Dê toren is na dê .p;";;il;;;"izijn o'a.'vermeld leden van de
teniskapel. op o" ená;;lplaat
itt-au.2 kloosters der ?rappísioodse fanrili" Ld b, i;;;;-rea tt'lraar
}ater d'oor de Duitsers wegï""-""a" in Berkef-gnËchot' vertoefden
we even in de voor;;;";;;-." ',r"ttoota'it Berkel
d'e enige in ons land' Deze
tuln van a" tttpp'"ii"""tthetutai;
Frankrijk':
'
begi'n dezer eeuv uit
kloosterlingen ziit'-in
kapel
een
eeuw
de 1
naar ltred.erl-ano g""rtl-";t ''lettËr had in
'e
rr

-15onder patronage van Sint Willibrord.
Het volgende object was Ud.enhout. leze plaats heeft een
kerk in zgn,waterstaatstijl, gebouwd j.n 1B41 . In 1445 stond
hier een kapel ter e?e van St.T,ambeïtus, die nog kerkpatroon
is. In 1722 zelfstandig door afscheiding van OlstervÍjk.pastoor ?ri-nsèn vertefd.e ons dat het kerkbestuur tn tijd lang
met het plan heeft rondgelopen on de kerk te slopen, naar nu
is ze gelukkig helemaal gerestaureerd.. Van het meubilai" zijn
de prachtige kaarsenluchters en de banken het bezíchtigen
}raaïd, De banken zijn zeer mooi, in de jaren 1951-19j5 k:'aar
gekorienn geschonken d.oor d.e parochianen. Vo oïs t el-l- ingen met
godsdienstige notieven naar ook uit het gewoon dagelijks 1even zÍjn op d.e banken uitgesneden; d,e schenkers mochten zelf
bepalen welke voorstelling. ï{ierna ve"toefden }.'e even voor
het kasteel "De Strijdhoeverr, gebouwd in 1160, thans vacantiehuis der zusters tr'ranciscanessen van Dongen. Toen was het
tijd geworden voor de lunclr. Deze koffietafel- was aangeboden
door de geneentenrd.ie wij deze Írorgen bezochten en werd aangericht in het rulme restauïant r'3osch en Duinrt aan de zuidrand van de ï,oonse Duinen. Terug naar Oisterwijk voerd.e de
weg langs enkele oude boerderÍjen over het Gommelen, Groenstraat en Krel t enrno l ens traat naarrrQuat"e Brastt aan d.e Rijksweg voor een kofflepauze. Toen we hier opstapten was er politie aanwezig on het verkeeÍ even te laten stoppen totdat
uij veilig d.e overkant van de Rijksweg hadd-en bereikt. l,angs
een stenen stell-ingnolen klramen ue in 0isterwijk terug. Nu
volgd.e de bezichtiging van de kerk van St.Petrus Sanden. lÍen
noemt ze een der n0ooiste die door architect Cuypers gebou d
zijn, Hêt íg een mooie en ruirae neogothische kerk net mooi.e
glas in lood ramen, bouwjaar 1B!!; de toren staat midden op
de kerk. Volgens Schutjes had 0isterwijk a1 vroeg een ruime
kruiskerk met hoge en fraaÍe toren met klokkenspel. Het inwendige d-ezer kerk rnaakte óiepe indruk op d.e aanschouwer, ze
hqdtwi.ntig altaren. I{et patronaat werd in 1210 aan de adellijke (August*ijner) ebd.ij van St.Geertrui te Leuven opgedragen. Laats"genoemde kerk die ook net kostbare schi-lderijen

versierd., heeft tijdens d.e tachtigjarige oorlog allerl-ei wederwaardigheden gehad en is in 1587 in brand. gestoken.
Nog lets over de burgerlijke geschiedenis. In de 1re eeuhr
hoofd.plaats geworden van het Kwartier 0lsterwijk, kreeg cle
was

-16Hertog Hendrik I al-s
plaats in 12JO dezclfde voorrechten vanglorietijd
18 brouweï"-n"tt""""oosch.De plaats had in haar
stoffen en er was lakenri.jenr 5oo weefgetouwen voorisutollen
pas in de vorise eeuw opgekole téerindustrie
;;á;;i"í;.
voor velen
men. De landbouw i" "u"'nif"preiend ook. .afti'id
is vroegeÏ ook
een middel van bestaan À."u"àt. oiste-rwijk Het mj-rakuleus
een bedevaartsplaats geïeust van 0'l"Vrouw'
O'I",'Vrouw van
bêel"d uit de 1ie eeuw i-s niet necr aanwezig'
Vreugd'erijkerr'0p
de Linde werd vereerd ándcr dc titel "Ii'iaria
de kapel 8e;; ;i;;;= ;"ar nu het gemeentehuis."llil' heeftvoormelde kerk
staan bij een zeer onvángrijke lindeboorn' -Ineen Meriebeelteter gedachteii"-itt een zi-jkapel
de geschiede"à"-ie9i"r"
nis geplaatst en op tooi" t"g"ftableauts.wordt
nis ian O.l,.Vrouw van d'e f inde uitgebeeld'
Àandewestzljd.e.,o''-a"kerkzijnnoglnpaalhuisjes.te
staat het
zien van het vroegere-ï"Ji;"rtor' lnóp 1606
-irei t<ert<plein
tc Oisterwíjk gebostandbeeld van l.,drianus Foi"t"t"
diverse bocken'o'a''rliet
ïen, een Jezuietenpat""'-frii schreef
irn and'ere inboorling
masker van de ttereto"l àtinif rtt 16?4,
ttordcn' is Jolnn=s Levan Oisterwijk die verneld- di;nt tev:rn
rionnenklocstêr in
naïtz, irugrlsti jner Kanunnik,rectordocr fl;esn
r=t 18 andeGeuzen
Gorinchen. Hij werd i":Li'1572
in een
en tloosierlingen, gevang€l e.r-ct.L, op
8
! iu"á",--pri""t"ráDen Brlel vervoerá en in de nacht v ar-'
""illlï-"t".in u.n turfschuur van een verlroest kloostêr opgehante zijn ge"í'iiiz
dagen-lang op wreeda-ardige uíize parochie
gl"í
ge""-""t"t
Toen voor oe láatsie oorlog een nieuwe kerkpatroon
nerteld.
Jo1"1:" als
sticht werd in Oisterwijk, is deze
hadden we het diner in
1!
uur
Orn
gekozen voor die p"toàrtï"'
ïu"i-óra" Nest" bij het begin van d'e oude baa'n naar Haaren'
van ''De WeyenHet gezellig samenziin iu" ""n" in de za41
en 01sHelvoirts
t""gh;.'-Èàt oltreden t'á" """ Secombineerd
paogranmavoornaarnste
het
teríi5ts zangkoor was deze avond Vrijdag wqs het volgende'
punt. fnleiding ,roo" d" tocht van
de
tussendoor Iiedies oit "D"" Bre:mbos" en traditiegetrouw
waatnae"r
Ven'
de
van
áog.rrt"fngott ,tott wiot van Rooii en Theo
nei altljà met grote interesse uitziet'
het geOok vrj-jdagmorgen vortrol<ken we ruim ! uur vanaf
het
langs
Holfeneind
rn"nl"rr,ri"l íia ierkhovenslraat en
rrHaerendaelr'twaar
dubbefgevoornalig Groot Seminaric, thans

-11 handicapten wordên verpleegd..Aan de Riiksweg staatrrHuize Gerrarr het d.óoï Mgr.Zwijsen als bisschoppelijke residentle gebouwde pa-nd. ln de nacht van 1Q op 1) april 186J r"rerd hier
een aanslag op hem gepleegd. Thans is het een klooster der
Zusters darmelitessen.Door de Gijzel , Klein Laarrde Runsdíjk
en de Guldenbeeg krnramen we bii de oude boerderlj[De Putakkerr'.
Ze Ls + 1O jaar geleden vakkundig gerestauïeerd.' De bewoner
had geen toestemming gegeven on ze van binnen te bekijlen zodat we ons tevreden stefden met de buitenkant te bekijken' en
door de ramen te gluren; de bewoners waren afwezig. Het typische van deze boerderij ís het inspringen van de vooïgevel
en vooïa1 dat de bakoven tegen de korte gevel is gebouwd'dus
niet in het woongedeelte ingebouwd of in een apart bakhuisie
op veilige afstand gêbouwd is. De tocht werd voortgezet naar
Holvoirt, Eerst een rond.rit om het kasteel Zwíjnsbergen door
het park. Dit is in de 16e eeuv gebouwd door de heïen van

Hefvoirt, ín 1816-17 herbouwd in moderne stijl.
Toen was het aI weer tijd om iets te gebruiken tegen de
dorst.Dit gebeurde in rtHotel de Keizerrr'De bezlchtiging van
de Ned.Herv.kerk Sebeurde onder toelichting van archivaris
P.Wuisman.Oorspronkelijk stond daar in de 12e eeuLÍ een zaal'
kerkje onder patronaat van de H.Nicolaas. le naarn Helvolrt
komt in de geschreven bronnen voor'het eerst in 1-192.0e hertog van Brabant schonk ín 1211 goederen te Helvoirt gelegen
aan de abdij van St.Geertrui te Leuven' Siirdsdlen had de abt
van dj.e abdij lange tijd het benoeningsrecht voor d.e geestelijken van Helvoirt, De kerk waarin ve ons bevonden is een
gotische keïk net arooie kenpische toïen en stamt uit de 1!e
eeuv. In Paar jaar geleden is d.e algehele restauratie klaargekornen. Typisch is dat de ramen aan de zuidzijde d-oorlopen
tot in het dak. Het grootste sleraad van de kerk is het houten gewelf, dat in het koor beschilderd is. In de vloer 1iggen goed geconserveerde zerken, a,a, 'v an de laatste heer van
Helvoirt voor de generaliteitsperiode; Coïnelis van Grevenb"oek. Ook een pastoor rrvan der Nootrr, zijn wapens9 schelpen
in kruisvorm op het vapenschild deed me-Lreeï denken aan het
wapen van Commandeur vàn der Noot, bínn8plaats van het kasteel te Genert. Tegenover de kerk bekeken we de voorgevèf
van de oude pasiorie, in de vorlge eeuw predikant enwoning; d e
vader van Vincent van Gogh woonde er tiideli-ik, thans 1s het

- 18 we in Haaburgeneesterswoning, Na een rit van I à 4 kn waren
oioterwijk'
bij
;Ji.;;;É-ó"rspronÉe11jk 1as het dorp díchter
Deze toren
n.1.rond de ood." g"r""iat reerde toren van Haaren'bouvval
geen het kerkgebouw dat in de vorige eèuw wegens
Na
1{80'
1450 en
;i";;; *o"sï tora"rr' Íerden gebouwd tussen
in
men
de Yrede van Munster tot nidáen vorige eeuw k'erkte

van
eÀn gcnuurkerk'Deze Ínoest gebruikt worden d'oor de nensen
náátÀ" en die van Selveren' Belveren was.het andere voornaaltr
ond.erdee}v'andicgemêentêizehaddenvroïgereenkapel}JaaI
vanwege de controe;à" ài""" t ""ieníngei in verden gehouden'
een tweede deur in
men
noest
Selveren
verse tussen Haaren en
é6n deur in en uit
door
niet
men
de schuurkerk naken, omtlat
nen een hrate"had
1!11
Ín
;;"-à;;. van 1855 iot de branil d-e kapel en
Belveren zLin
en
De parochie Haaren

van Tongerl"oo tot
"t""ï"t"tt.
;;;;;;1""g bediónd tloor de Norbertijnen
van
Haaren, de kapel_ in
iàà2. st.í"rleltus is <le kerkpatroonEén pastoor
dj'ent zeker
;;];;";; ;"" een st. lartinus-tapel' uit calnpthout
in 3e1Janssens
te wordenl nf.Petrus rs
pastorie
binnen'
de
nàchts
"á"r"ia
drong
;re:-E;" bendê soldaien
te
pastoor
de
gingen.
en
7ii-to"ia"" eerst de bewonersgruvzane
.dan
h:1
rnen
waarna
wijze,
í1"it r- "á nishandetden hen op
onïrráofaa". Dit gebeurde 16 aptiL 1i12, dus in dat beruchte
Kartj;;; ;"" de raartél-aren van Goicuro en dle van Roernond(
verstrekt
nÍi
uerden
gegevens
hulzerg.Deze en nog sen aantal
d.oor broeder Adelbèrtus, die naast de kerk van I{aa'ren woont
Schayk en
net enkele and.ere medebroeders. Een deelnener uit
de kerk
werd
ik hadden e! êen gagtvríi onalerdak. In Haaren
is
Ze
t"ri"fttlga. Voornáencle bioeder gaf d'aar ui'tleg'
beechildering'
fn 191) lebouvd. Het neest opvallende is tle
is
oitg""ó.ia door J.ten tlorn uit AÏnhen. Het gehele gewelf
heiengelen en
tesirrilaerd net een groot aantal figuren van
De
geschiedeni-s'
der
tijdperken
verschilleide
iià"" "it
het
X"íi""r"g is nog uit <Ie Waterstaatskerk ' Verder vond ik comnerkwaaidig dat tret neubilai! zoals aftarentpreekstoel'
nuniebank enz. in koper ziin uitgevoerd'. rrDen
3artelrr, Deze
On 1l uur hadden we de lunch in Café
geneenten
HaarentHelvoirt
d-oor
de
koffietafel was aangeboden
en Esch. Archi.varis lJuisnan had onderwijl een praatie gehouden over Esch' l,raar we die raiddag zouden konen' luiro 14 uur
begon de tocht naar lisctr. i{et ee"ste obiect }'aa"blj we aaÍ\-

