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neer een of anderg persoon, pfaats of gebeurtenis uithet verleden werd. heikend.
Tot slot werd-en nog een twintlgtal diars vertoond., d.ie
door Rector F. Brouwer van d-e Latijnse schoor gemaakt
waren bij gelegenheid. van d.e excursie van d.e reden van
onze Heemkund.etiring naar de Brabantse Land.sschapsd.ag in
Esbeek op'zondag 6 oktober 1958.
fiet een woord van hartetijke d,ask aan d^e hr. Willen Vos
en zijn zoon Peter werd d.eze vergad.ering om circa half
t-waalf gesloten :

1,1. H. J. pennings .

VERSLAG van lgl 20sle ldERryKAI{p. van Brababts Heem
te Zund,ert.

Het 2Oste Heemkanp '-werd" gehouden van woensdag 24 t/^
zaterdag 27 lu]-]- 1958. Het vas dus het vierde lustrum,
maar dat is tijd.ens het Heemkamp niet te merken ge_
weest en dit kamp kan ook niet tot een van de meest ge-
slaagde gerekend. word"en. Of het zo is d.at we wat ver-
wend waren, omdat d.e Ileemkampen steed.s perfecter wer-
den georganieseerd., een feit is d.at de meeste deelne-
mers niet tevred.en waren ovdr het 20ste Werkkanp en
dit ook wel lieten blijken. De kring die dit kamp in
elkaar had. gezet, was d.e Heemkund.ekring il De Drie Heer-
lijkhed.en", omvattend. d.e geme.ente Zund.ert met wernhout
_en d.e gemeente Rijsbergen. Het Bestuur had zeer weinig
med.ewerking van 'de 1ed.en, zod.at d,e organisatie prac-
tisch neerkr^ram op d.e voorzitter, d.e hr.J.A.Kunst en d.e
secretaris van de kring, d"e hr. J.A.van Hasselt ; ge_
lukkig had cle eerstgenoemd.e veel hulp van zijn echtge-
note. Led.en van het Hoofd.bestuur hadd.en hun hulp wel
aangebod.en, maar die was niet aanvaard..
voor het ond,erbrengen van de fleelnemers was een genak-
ketijke oplossing gevond,en; men had. d.e beschikking ge-
kregen over het grote klooster van d.e Lazaristen tewernhoutsburg aan d.e Belgische grens. rn d.it seminarie
van d.e Heren Lazaristen kon men nagenoeg over de hele
accommod.atie beschikkenr. men moest dan wel lakens entn d.eken of een slaapzak meebrengen. Er waren twee,grote slaapzalen, de ene voor de dames, de and.ere voor
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d.e heren. Dlt hieLd in dat de heren, d.ie met hun echt-
genotes op het kamp gekomen waren, ts avonds voor ze
naar bed gingen, van elkaar gescheid.en werd.en. Er vas
een ruime eetzaaL, waar l^Ie I s morgens en I s avonds onze
maaltijd. kond.en gebruiken en nog een and.ere zaal voor
het gezellig samenzijn rs avonds. Maar niet alle deel-
nemers waren solid.air in het aanvaarden van de voor-
schriften aangaand.e het.logies. Schrijver dezes schreef
een brief aan de hr.Kunst, d.at hij er niets voor voeld.e
om op .een slaapzaaL te slapen om d.iverse redenen en dat
hfj niet met zoveel bagage kon gaan sjouwen op ztn
brommertje over zorn afstand. Direct 'kreeg hij een
brief terug, d.at hij bij hen kon slapen, waar men nog
een zolderkamertje vrij had. Mevr.Boon-van KolI had het
klaar gekregen, dat zii in het klooster een kamertje
kreeg. De overigen had.den maar gedaan, zoals men in het
refrein van I t liedje van Casteren-kermis zingt:rtwe
moeten rt mar vatte zo as men ter veintrr.
)e d.eelnemers kregen bij hun aankomst een plaatje met
hun naam en woonplaats erop en een lijst, waarop a1le
deelnemers vermel-d. waren. 0p de eerste avond, verd. een
welkomstr+oord gesproken door de voorzitter en eveneens
door de Pater-0verste van het. klooster. Daarna een toe-
lichting op het programma en overd.racht van het vaandel
door de kring 'rOnsenoort'r in d.e oostelijke Langstraat;
hiervoor waren Pater Tarcisius van Schijndel. en enkele
andere bestuursleden uit Drunen overgekomen. Vervolgens
ktramen de kleur6nd.iats van het vorige Heemkamp op het
doek, gemaakt door mevr,Boon en haar schoonzoonr d.e hr
Klinkhamer en enige and.ere heemkundigen. De Iiederen-
bundel"Den Brembos"kwam weer te voorschijn om de beken-
d.e lied.jes te zingen onder leiding van Piet Dorenbosch.
.ffevrouw Kunst stond aan de tapkast om d.e d.orstigen van
bier of limonade te voorzien. Tegen eff uur ging ied'er
z rn slaapgelegenheid opzoeken en was de eerste avond.
voorbi j .
Donderdag, de eerste dag van de twee excursied.agen werd
begonnen met het morgenontbijt. Er was volop broodrsoms
we1 niet zo heel vers, maar vers brood" is niet voor
ledereen gezond. en de belegglng, die men het lekkerste
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vond, was soms te vroeg op. ZeLf naakten wij d-e boter-
hammen kl-aar voor het lunchpakket; veel handen maken
licht werk.
Begonnen werd met een bezoek aan ank6le objecten in
Zundert zelf, Zundert gaat er groot op d.e geboorte-
plaats te zijn'van Vincent van Gogh, de kunstschilder,
d-i-e vooral na zijn d.ood van grote betekenis is geworden
voor de kunstwereld. ZiSn geboortehuls is in het begin
van d,eze eeuw afgebrokenr oo plaats te maken voor een
nieurie p:.'edlkantenwoning. Bij d.e herdenking van ziTn
lOOste geboortejaar in 1951 werd een gedenksteen ont-
hu1d, d-e aangebracht is in d.e voorgevel van het nieuru'e
pand hove.r:igenoemd. In 1954 is een 2-5a meter hoog mo-
dern bronzen beeld van 0ssj o Zad.kin onthuld-, voorstel-
l-end- d.e gebroeders Vincent en fheo van Gogh. Dit staat
voor het in 1805 gebouwd kerkje van de Hervormde Ge-
meente. Hier was de vad.er van Vincent Pled-ikant en ziTn
d.e zel kinderen van Theodorus van Gogh gecloopt. In 1871
vertrok het gezln naar Helvoirt weEens be;oeping ald.aar
Op het kerkhof van genoemd kerkje ligt het eerste kind.-
je v'an d-e familie van Gogh begraven, gestorven bii de
geboorte. Van d,e andere mensen, d.ie er begraven zijn, is
de: familie van d"er hlall wel de voornaamste wat aan d.e

kolossale grafmonumenten te zien is.
Op of nabij het kerkhof van oe katloi:ir:j:c lr,,:'k 1n5cn
nog grafzerken van v6or d.e Franse revolutie, .uan regen-
ten, schoolmeesters, de kosterschoolmeester Johan van
Blad-el en van voorzaten van de familie van Lanschot.In
d-e kerk ging d.e hr" Kunst op d.e pleekstoel- staan om ons
van het interieur van d.c R.K.Kerk te vertellen. Kerkpa-
troon is St. Trudo; d"e st.rd- St. Truiden in Belgiii is
naar hem genoemd. Hij stichtte op de plaats, waar d-ie
stad- nu 1igt, in d,e Jd.e eeuw een Bened.iktijner Abd.lj. De

kerk van Zund-ert is gebouwd- in 1)26; architect was Jan
Stuyt. In het zuider-transelt hangt een groot doek,
voorsteilend. d.e aanbid-d.ing der Wljzen. Verder treft nen
er aan; een zwatt marmeren altaar, in 1622 vervaard.i-gd.
door l{ans van }dild.ert naar een tekening van Rubens ,
drie albasten beelden levensgroot, voorstellend d.e H.
ll,raag<l, de Aartsengel },[icha6l en de H. Norbertus' vier
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lJd.e eeuwse eikenhouten biechtstoelen, d.eels met fami-
liewapens en op het zijaltaar van o.L.vrouv een schil-
derstuk van de Antwerpse portretschilder P.H.Fruytier,
overleden in 1665. A1 d.eze kunstvoortrerpen zljn in 1802
aangekocht uit de bezittingen Yan d.e gesupprimeerde
Norbertijnerabdij van st. l"[icha6l te Antwerpen en op

boerenkarren geladen Yan antwerpen naar Zundert ver-
voerd. Dit interieur is eerst nog ruim honderd jaar in
de oude kerk gebruikt.
van de R.K. kerk gingen lre naarhet Gemeentehuis. Het
oudste ged.eelte hiervan is van 1B)Oi aan de achterkant
is een r,i".., stuk bijgebouwd en door mid.d.el van een hal
net het oude Yerbond.en.
Toen wij er waren, wa.s er een en ander tentoongesteld,
een hisiorische vitrine, moderne schilderijen en iets,
waarvan de naam mlj niet bekend is; het was vervaardigd
van garens, d.ie op lappen stof waren aangebracht. Door
burg.emeester Kievits werd.en we officleel ontvangen. In

. zijn toespraak vertelde hij een en ander over het ver-
/ leden van zljn gemeente, over d.e plannen voor de toe-

komst, voorai over d.e .integratie en sanemrerking lussen
degemeentenaanweerszijdenvandeRijksgrens,i,ncasu
de grens tussen Ned.erLand en Be1gi6, die mensen scheid't
van eenzelfd.e taal en .cu]tuur. We kregen een glas wijn
of andere drank aangeboden en een enveloppe met a1s in-
houd' een duidelijke kaart van de gemeente, twee gesten-
cilde brochuurtjes, het 66n handelend over Vincent van
Gogh en zund.ert en zijn tiid., het and.ere met allerIei
uetengwaardigheden over Zund.eet en zijn geschiedenis,
over d.e bevolking, instellingen, bezienswaard.igheden,
folklore, verkeer en al1es wat een toerist kan intere
seren, In d.ie enveloppe zat ook een kaartjer €n vrije
toegang voor het bekend.e bloemencorso r dat sinds 1917

op de lste zondag van september word't gehouden'
Tegen half twaalf vertrokken we naar I(Iein Zundert, om

in trrT schuttershof " de lunch te gaan verorberen bij
een kop koffie. In d.at caf6 was ook d,e Schutterij "St.
willibrordus'' gevestigd; veel zilver hiervan hing in d.e

trofeeankast. Deze gilde had bij d.e intocht van Koning
Lod.ewijk llapoleon begin vorige eeuw dienst mogen doen
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al-s erewacht. Zundert is vroeger d.e voornaamste invals-poort bij d.e Zuld"grens van Nederland geweest, alwaar
bij wernshoutburg d.e Rijksgroten ons land. binnenkwamen,
Nad,at we d-e overdekte schietbaan van !o meter langte
hadden bekeken, gelegen achter het cl_ubhuis van d.esehutterii, zocht iedereen zi jn vervoermid.d.el weer op,
want we hadd,en d.ie namiddag nog een lange tocht voer
ons.
Het organiserend. bestuur had aan de d.eernemers een
stencll uitgereikt, d.at moest d.ienen om hen d.e weg tewijzen voor d-e te volgen route om langs d.e mooiste we-gen in Essen trte geraken'r. Er waren geem mensen be_
schikbaar om met de (trom) riets voorop te rijden om d.e
fietsers d.e weg te wijzen. Eerst ging het ruim ! km
langs d,e weg, d.ie naar Rucphen leidt; we passeerden en_
kel-e mooie objecten zond.er erbi j af te stappen, zoals
de oud.e herberg ', Het Ankerr, d.aterend. van l6J).
Juist voorbij Het Anker moest men links af de l\[oerse-
baan 1angs. Had men eerst nog ruim een kil-ometer d.e
Rucphense weg kunnen volgen, d.an was men bij d.e Trap_
pisten-abdi j rrMaria Toevlucht r geweest, d.ie d.aar eina
vorige eeuw j-s gebouwd.
De naam 'rMoersebaan'r en de namen 'rtr^iitte Moeren, Hoge
I/loeren en Nieuwe },,Ioerrr in Belgid, .duid-en er op, dat ind-ie streek aan weerszijd,en van de Rijksgrens enkele
eeuwen lang turf werd. gewonnen, d.ie door het turfvaar-
tje naar Breda werd- Vsrvoerd. Na enkele kilometers d.e
l,{oersebaan gevolgd te zijn was men midd.en in d.e Buisse
heid.e, \raar de mooiste bossen zijn van d" I 900 ha. bos
en held.e, d-ie d-e gemeente zundert heeft. Hfer werd halt
gehouden om het land.huisje van mevrouw Henri6tte Roland
Holst-van der Schalk van nabij te bekijken; zij schreef
ged.ichten en is in 1952 overl-eden.
(word,t vervolgd) l{arinus d,e Wit.

Uit Oqmert : Bij het geven van het askruiske op As-
woensd.ag zegt de priester: t'Glj zijt stof en tot stofzult gij wed.erkerenr'. Een oude Gemertenaar merkte hier-
bi j op: rrWa zallut bai het leste oord.eel mouwen in het
d.a1 van Josaphat mee aI d.b stof ,'.


