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Open Monumentendag 2017

In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom 
wordt de Open Monumentendag gehouden 
op zondag 10 september 2017 van 11.00 uur 
tot 16.30 uur. 

Open Monumentendag 2017 heeft dit jaar als 
thema Boeren, Burgers en Buitenlui. Daarmee 
wordt bij deze 31ste editie van dit landelijke 
evenement verwezen naar mensen en  hun 
onderlinge economische en culturele relaties. 

Het thema verbindt stads- en plattelands-
bewoners en mensen met een rondtrekkend 
bestaan. Bovendien worden uiteenlopende histo-
rische perioden verbonden met het heden.        
Het thema wijst op onderlinge relaties en dus op 
voedsel en grondstoffen, vervoer en handel, 
communicatie, maar ook op markten, kermissen 
en volksvermaak. 

Het is een thema met talloze aanknopingspunten 
en een rijk assortiment aan bijzondere monu-
menten en verhalen die tijdens de Open 
Monumentendag kunnen worden beleefd.

Ook dit jaar zijn er in de gemeente Oisterwijk 
weer fraaie monumenten opengesteld voor het 
publiek. 

Het comité Open Monumentendag heeft veel zorg 
en aandacht besteed aan de invulling van deze 
dag. Vele vrijwilligers en ook de Oisterwijkse 
stadsgidsen verlenen hun medewerking.

Het comité waardeert het bijzonder dat de 
eigenaren en bewoners alle medewerking geven 
aan deze Open Monumentendag, waarbij zij hun 
panden belangeloos open stellen ter bezichtiging 
voor het publiek.

Opening
Zondag 10 september 2017 gaat om 11.00 uur 
de Open Monumentendag van start met de 
opening bij het Raadhuis op De Lind. Wethouder 
Ina Batenburg zal de dag officieel openen. 

Afsluiting en Monumentenprijs
De afsluiting van deze dag vindt plaats bij de 
Kerkhovense Molen vanaf 16.30 uur. 
Om 17.00 uur reikt Wethouder Ina Batenburg 
tijdens de  afsluiting bij de Kerkhovense Molen, 
de jaarlijkse Monumentenprijs uit.

Deze prijs wordt toegekend aan de eigenaar van 
een van de ruim 250 monumenten die de
Gemeente Oisterwijk rijk is en die zich op buiten-
gewone wijze heeft ingezet voor het onderhoud, 
de verbetering of de instandhouding van het 
monument, of aan een persoon die zich heeft 
ingezet voor het behoud van monumenten in zijn 
algemeenheid. 

U bent hierbij van harte welkom!

Tot slot
Wij verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig om te 
gaan met de diverse monumenten. 
Bedenk hierbij dat u te gast bent.

Wij wensen u een fijne dag. 

Comité Open Monumentendag

           Meer informatie is beschikbaar op:

www.oisterwijk.nl
www.openmonumentendag.nl

www.bezoekoisterwijk.nl
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Jongeren en 
Open Monumentendag 

Open Monumenten 
Klassendag
Het Oisterwijks comité 
organiseert voor de 7de

keer de Klassendag met als 
doel de jeugd te betrekken 
bij het erfgoed. Drie 
basisscholen uit de 
gemeente Oisterwijk doen 

dit jaar mee. De leerlingen van de groepen 6/7 en 
8 bezoeken dit jaar de Kerkhovense Molen en de 
Joodse Begraafplaats in Oisterwijk. Op deze 
locaties worden de leerlingen rondgeleid. 

Ter voorbereiding is er op school les gegeven over 
Monumenten. Tijdens en na het bezoek  
beantwoorden de leerlingen een aantal vragen op 
de monumentenkaart. Met eigen gemaakte foto’s 
kunnen zij dit werkstuk compleet maken.  

De Open Monumenten Klassendag is op vrijdag 8
september van 9 uur tot 12 uur en wordt geopend 
door Wethouder Sjef Verhoeven bij de 
Kerkhovense Molen.

Leerlingen van de Oisterwijkse muziekschool 
Popwise zullen tijdens de Open Monumentendag 
tussen 11.00 uur en 15.30 uur optredens 
verzorgen bij de Kiosk op De Lind, het Raadhuis, 
de pastorie van de Petruskerk en in de tuin bij 
Spoorlaan 64.

Luister naar rock ‘n roll, disco, funk, ballads en 
lekkere top-40 muziek, geschikt voor alle 
leeftijden. 

Tijdens deze dag kun je kennis maken  met het 
docententeam van Popwise; je kunt muziek-
instrumenten uitproberen, een proefles aan-
vragen of een act boeken.  

Popwise is een vernieuwende muziekschool in 
Oisterwijk. Je kunt er terecht voor lessen op 
basgitaar, piano, keyboards, zang, drums en 
gitaar. Verder biedt Popwise bandcursussen, 
singer-songwriting, DJ-lessen, acts voor de 
plaatselijke middenstand en veel mogelijkheden 
om op te treden in en om Oisterwijk. 

Vorig jaar verzorgde Popwise muziek bij diverse 
monumenten waarop zeer enthousiast werd 
gereageerd. Eerder deden zij dat ook bij 
evenementen zoals Oisterwijk on Ice, Vulders 
Vibes, de Winterfair, diverse terrasdagen bij Piet 
Plezier en de Molendag.

Wilt u meer weten over muziek- en bandlessen 
bij Popwise? Of heeft u interesse in een act om 
uw evenement of feest compleet te maken? 

Kom naar de open dag van Popwise,
op 10 september van 11.00-15.30 uur tijdens de 

Open Monumentendag.

Of kijk op www.popwise.nl
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1 Raadhuis
    De Lind, Oisterwijk

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van 
oudsher de uitroep waarmee de klepperman  de 
aandacht van het publiek trok. Met die drie 
begrippen was in feite iedereen genoemd: de 
bewoners van de stad of het dorp, de boeren op 
het platteland en rondtrekkende mensen zonder 
vaste woonplaats. Vroeger zwervers en 
handelaren, tegenwoordig vluchtelingen.

Zoals de buitenlui vroeger bescherming zochten in 
de stad tegen oorlog en geweld zo zoeken 
vluchtelingen nu bescherming bij de overheid 
tegen oorlog in hun eigen land.
Dit thema van de Open Monumentendag wordt 
vorm gegeven in het monumentale Raadhuis op 
De Lind. Mensen uit verre landen vertellen of 
laten iets zien of laten wat proeven van de cultuur 
die zij zijn ontvlucht. En zij gaan ook graag in 
gesprek met de bezoekers om zo iets over onze 
cultuur te leren.

De ontmoeting vindt plaats in het Raadhuis 
midden in de historische dorpskern met voor de 
deur heel toepasselijk in dit verband de 
Vrijheidsboom geplant in 1794.

Het Raadhuis is gebouwd in 1898 vlak achter een 
van oorsprong katholieke Mariakapel die later 
dienst deed als Raadhuis.

Een deel was in gebruik bij de politie en het hok 
onder de trap diende als arrestantenlokaal.

Schets van de Lind met rechts de oude kapel en links de 
Huifkar, beide inmiddels afgebroken

Architect van het fraaie Raadhuis in eclectische 
stijl was L.W. Schoonenberg. In de oorlog werd 
het gebouw zwaar beschadigd vooral door de 
ontploffing van een munitietrein op het station.
(zie ook in dit verband het verhaal van Spoorlaan 
64). Bij de restauratie na de oorlog maakte de 
Moergestelse priester en kunstenaar Egbert 
Dekkers enkele van de glas-in-lood ramen.

Het carillon met 14 klokken, niet te zien maar wel 
te horen, omringen een middeleeuwse klok uit 
1535 vervaardigd door de klokkengieter Jasper 
Moer uit ’s-Hertogenbosch.

De buitenzijde van het pand is voorzien van 
enkele mooie details. Zo is er op een hoek van de
gevel een nis met bronzen Mariabeeldje en een 
gedenksteen ingemetseld. Beiden verwijzen naar 
de middeleeuwse Mariakapel. 
Het beeld is een replica en gemaakt door de 
Oisterwijkse kunstenaar Harm Timmermans. 
Het oorspronkelijke notenhouten beeld staat in de 
St. Petruskerk (het gekroonde Kind is van 
perenhout).  
De trap heeft beeldhouwwerken in tufsteen in de 
vorm van heraldieke leeuwen. In de noordgevel 
van het raadhuis zijn twee wapenschilden 
aangebracht.
De toren is van gietijzer, gevuld met lood en 
weegt 1000 kg. Boven op de toren is een 
koperen, met bladgoud vergulde windwijzer
aangebracht. 
De toren was in eerste instantie puntig. Bij de 
restauratie in 1946 kreeg het een kegelvorm en 
daarna is de spits er op gezet.

Door zijn centrale ligging aan De Lind vormt het 
Raadhuis een bindende factor en een belangrijk 
onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. 

Tijdens Open Monumentendag symboliseert het 
ook de beschermende rol van de overheid voor de 
buitenlui.
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2 Woonhuis
Spoorlaan 64, Oisterwijk

Aan deze laan, die vroeger ook wel Parallelweg of 
Prèlweg werd genoemd omdat die evenwijdig aan 
de spoorbaan gelegen was, staat het statige pand 
nummer 64.

Als je kijkt naar het pand zie je een tweelaags 
winkelwoonhuis uit het vierde kwart van de 19de

eeuw, kort nadat de spoorlijn aangelegd was. 
Het huis heeft een karakteristiek zadeldak. Een 
zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste 
hellende dakschilden die elkaar in de nok snijden. 
Dit type dak is, vanwege zijn eenvoud, het meest 
voorkomende type dak in Nederland.

De lijstgevel heeft grijs geverfde bakstenen. Deze 
gevel komt vooral in de 19de eeuw voor. Je ziet de 
ramen en de ingang met omlijstingen, kuiven en 
afgeronde bovenhoeken. Het raam boven de 
ingang is niet echt, maar op hout geschilderd. Het 
is een zogenaamde Trompe-l’oeil, een schilder-
techniek die bedrieglijk realistisch aandoet. Het 
Franse woord Trompe-l’oeil betekent eigenlijk 
‘bedrieg het oog’ ofwel gezichtsbedrog. 

Nog aardig om te vermelden is dat het Marktpad, 
het pad dat langs de tuin van Spoorlaan 64 loopt, 
in de late Middeleeuwen naar een Oisterwijks 
Gasthuis leidde dat diende voor de opvang van 
arme ‘passanten’, ook wel Rabauwen genoemd. 
Als gevolg van rampen en branden is het Gasthuis 
in de 80-Jarige Oorlog (1568-1648) verwoest. Het 
Rabouws Gasthuis stond achter de huizen aan de 
Plaatse of De Lind en was rond 1400 gesticht door 
een zekere Jan van Broegel.

Ontploffing van de munitietrein
Het is een wonder dat het pand aan de Spoorlaan 
64 gespaard is gebleven bij de grote ontploffing 
van de munitietrein op 16 september 1944. De 
Spoorlaan was namelijk grotendeels weggevaagd.

In heel het dorp bleef geen ruit heel en geen 
dakpan onberoerd. Zes weken later werd 
Oisterwijk bevrijd. In 1946 werd begonnen met 
de herbouw van de Spoorlaan.

Inkijk Spoorlaan vanaf het station

In 1981 wordt het pand verkocht aan J.A.M. Graft 
(Joop), die er een Pottenbakkerij exploiteerde.  
Na zijn overlijden werd het huis in 1988 verkocht 
aan zijn zoon A.A.M. Graft (Toine). 
Hij heeft tot 1994 deze Pottenbakkerij voortgezet. 
De winkel was in het woonhuis en het atelier was 
in de tuin. 

Entree woning De rode Jachtkamer

De huidige bewoners hebben Lucky’s uit de 
Stationsstraat in de arm genomen en er is een 
artistieke wisselwerking ontstaan die onder 
andere geresulteerd heeft in de entree van de 
woning met zuilen afkomstig uit een oude 
Amerikaanse romantische veranda, een prachtige 
en sfeervolle rode jachtkamer en Franse leitjes op 
het nieuw gebouwde achterhuis met antieke 
deuren uit Frankrijk. 

Deze bijzondere monumentale woning is zeer de 
moeite waard om met eigen ogen te komen 
aanschouwen!
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3 Woonhuis
Burgemeester Verwielstraat 49,
Oisterwijk

     
Woning uit 1903 aan de voormalige 
Burgemeester Suysstraat (naam sinds 1927)
Meer dan een eeuw geleden werden langs de weg 
van het centrum richting Kleine Hei, woningen 
gebouwd. Vandaag wordt u door de familie Van 
den Oetelaar ontvangen op nr. 49.

Woningen aan de Burgemeester Suysstraat, ook wel 
Suisendijk genaamd. In 1952 werd de naam gewijzigd in 
Burgemeester Verwielstraat. Op de voorgrond de brug over de 
Voorste Stroom voordat deze meer naar het zuiden werd 
verlegd. Wat verder naar achter zijn nog net de huizen van nr.  
45 t/m 51 zichtbaar

Renovatie
Renovatie woningen nr. 45 t/m 51. In 1998 werd 
gestart met de bouw van garages. De renovatie 
van de woningen vond plaats conform de
monumentenvoorschriften van Oisterwijk. 
Voor- en zijgevels werden intact gelaten. 
Raamkozijnen, deuren, werden noodzakelijk 
vervangen en de gietijzeren goot hersteld. Een en 
ander in nauw overleg met de buren. Medio 2000 
waren de woningen klaar voor bewoning. Kwaliteit 
en inzet werden in 2013 beloond met de 
Monumentenprijs. 

Woningen op huisnummers 45 t/m 51

Situatie in 1903
Wim de Bakker van Heemkundekring De Kleine 
Meijerij heeft de centrumwijzigingen, die in de 
loop der eeuwen zijn ontstaan, in kaart gebracht. 

Bij de oplevering van de vier woningen was de 
situatie als aangegeven op onderstaande kaart.

Detail overzichtskaart situatie 1 juni 1903. 
Links De Lind, in het midden de oude loop van de Voorste 
Stroom tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw en rechts 
kruispunt Burg. Canterslaan-Groenstraat

Situatie eind jaren zestig
1. Burg. Verwielstraat 49
2. Oude brug vóór verlegging Voorste Stroom (Leye)
3. Aanleg nieuwe brug i.v.m. verlegging Leye

(ca.1968)
4. Oude verbinding Burg. Verwielstraat-Lindeparklaan
5. Lindeparklaan
6. Burg. Canterslaan
7. Maria Vreugderijke school
8. Eerste aanzet tot verlenging Burg. Verwielstraat
9. Petrus Canisius MULO school

Monumenten als anker in een veranderende omgeving

Foto’s en tekeningen uit het verleden
De familie Van den Oetelaar en een stadsgids 
vertellen u graag, aan de hand van foto’s en 
tekeningen, over verleden en heden van de 
woningen aan het fraai groene pleintje en 
omgeving. U bent van harte welkom.
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4 Diaconiehuisjes
   en kerk

Kerkstraat 58-60-62-64, Oisterwijk

In 1842 besluit de diaconie ‘eenige bunders Heide 
grond te kopen om den behoeftige lidmaten dezer 
gemeente door het in cultuur brengen, derzelve, 
op een nuttige en doelmatige wijze werk 
verschaffende, te ondersteunen’.  
In 1863 verkoopt de diaconie de grond en van de 
opbrengst koopt ze enkele jaren later voor 
dezelfde behoeftigen drie diaconiehuisjes.  

Willem van Roessel, een landbouwer uit Berkel-
Enschot, bezat samen met zijn vrouw Catharina 
Reijnen twee huisjes aan de Kerkstraat. 

Nadat Van Roessel overleed kocht de Diaconie der 
Hervormde Gemeente van hem, op 10 juli 1867, 
de twee huizen, schuur, erven en tuin voor de 
som van 1040 gulden.

Of de huizen gesloopt zijn is niet bekend maar in 
1874 ontstonden op die plaats de huidige drie 
diaconiehuisjes. Een historische plek met een huis 
dat in 1443 al voor komt in een acte, in de 80-
jarige oorlog platgebrand is en in 1696 uitgebreid 
is tot twee huizen. De percelen 58 en 60 zijn 
thans samengevoegd tot een huis waar de 
muzikale familie Van Aerts woont. Peter van Aerts 
en Rosalyn de Groot stellen een deel van hun huis 
open en ze willen u graag kennis laten maken met 
hun muziekactiviteiten. 

Protestantse kerk en diaconiehuisjes

Kerkstraat 62 is nog een echt diaconiehuisje 
waar tot op de dag van vandaag ‘buitenlui’ 
bescherming zoeken. De huisjes hebben 
cultuurhistorische waarde als vertegenwoordigers 
van de sociale zorg door de Hervormde 
Gemeente in de negentiende eeuw. Zij tonen de 
typologische ontwikkeling van het kleine 
woonhuis in Noord-Brabant.  
Ze hebben ensemblewaarde vanwege de 
samenhang met de naastgelegen kerk. Zij zijn 
als diaconiewoningen uiterst zeldzaam. De drie 
huisjes zijn aangewezen als Rijksmonument. 

Ook de Rijksmonumentale kerk uit 1810 is 
tijdens de Monumentendag geopend. Op 18 april 
1809 kwam koning Lodewijk Napoleon naar 
Oisterwijk en gaf de Sint Petruskerk terug aan de 
Katholieke meerderheid in Oisterwijk. De toen 
nog Nederduits gereformeerde gemeente kreeg
7000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen. 

Augustinus de Bresser en Willem van der Loo 
namen de klus aan. Een eenvoudig maar fraai 
gebouw met opvallend knipwerk. Dit gebaar van 
de koning zien we terug in de oprichting van de 
Stichting Lodewijkskerkje die concerten en 
exposities organiseert in de kerk. 
Tijdens de Open Monumentendag is er een 
expositie van José Verhoeven - van den Heuvel. 

Op 10 september is het ook Nationale Orgeldag. 
De kerk bezit een fraai orgel uit ca. 1740. Het 
orgel zal om 14.00 en 15.00 uur bespeeld 
worden en bezoekers mogen een kijkje nemen bij 
het orgel.

Ook op het pleintje voor de kerk wordt muziek 
gemaakt.
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5 R.K. Pastorie van kerk 
   ‘St. Petrus Banden’

Kerkstraat 95, Oisterwijk

Naast de door Pierre Cuypers ontworpen R.K. 
Kerk van ‘St. Petrus Banden’ (1897) ligt de in 
1859 gebouwde pastorie. Destijds gebouwd naast 
het restant van de middeleeuwse kerk, bestaande 
uit het koor en een stuk van het schip. 

De oude middeleeuwse pastorie stond achter de 
kerk op de grens tussen de pastorietuin en het 
kerkhof. Deze is afgebroken toen de nieuwe 
pastorie klaar was in 1859. De huidige pastorie is 
een Rijksmonument. 

De oude pastorie was na de Vrede van Munster in 
1648, overgegaan van de Katholieken naar de 
Protestanten.
In 1811 kochten een aantal Roomse kerkmeesters 
alvast een pand aan in de Kerkstraat (nu de Oude 
Pastorie) zodat de pastoor wat dichter bij de hun 
toegezegde oude kerk kon komen wonen. Ruiling 
van de ‘pastorijen met aanhorigheden’ vond 
echter pas plaats in 1856, waarbij de in 
september benoemde pastoor Hermanus van 
Beugen zijn intrek nam in de zojuist geruilde 
pastorie.
Eind 1859 werd de oude pastorie afgebroken en 
opgeruimd nadat de huidige nieuwgebouwde 
pastorie was betrokken. In de jaren erna werd er 
nog veelvuldig gebouwd en verbouwd. In heel de 
pastorie was bijvoorbeeld geen toilet of ‘beste 
kamer’ te vinden -waardoor de pastoor en 
kapelaans naar buiten moesten- wat door de 
pastoor werd beschouwd als een ‘groot ongerief 
voor de Heeren Geestelijken’.

Omschrijving
De pastorie wordt als volgt omschreven: Een 
tweelaags woonhuis met eenlaags haakse 
zijvleugels, opgetrokken uit baksteen en later 
gewit. De vleugels zijn voorzien van zadeldaken
met respectievelijk Oud Hollandse en verbeterde 
Hollandse pannen. Het middenblok heeft een
schilddak met hoekschoorstenen en is gedekt met 
beverstaartpannen.

Een blik in een tuin uit de jaren dertig 
achter een huis uit het jaar 1858

Een symmetrische voorgevel van vijf traveeën 
met beneden de entree met openslaande 
paneeldeur en gedeeld bovenlicht. Geprofileerde 
gootlijst met gestuct cassettenfries. Dakkapel met 
fronton en kleine roedenramen. 

De achtergevel heeft een identieke indeling. De 
oostelijke haakse vleugel heeft een rondbogige 
koetspoort en in de topgevel een vierruits 
rondvenster. Getrapte tandlijst. 

De rechter aanbouw is identiek aan de linker, 
verbonden met de neogotische kerk en heeft in 
plaats van de koetspoort twee zesruits stalen 
ramen en aan de achterzijde een breed en hoog 
lichtraam met kleine roedeverdeling. 

Het voorste stuk muur aan de kant van de Kerkstraat is uit de 
tijd van de huidige pastorie. Het achterste deel is veel ouder 
en hoorde bij de oude, middeleeuwse pastorie. 
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Plattegrond

 
 
 
1. Raadhuis  
2. Spoorlaan 64 
3. Burg. Verwielstraat 49 
4. Kerkstraat 58-60-62-64 
5. Pastorie St. Petruskerk 
6. Kerkhovense Molen 
7. Heikant 8 
8. Joodse Begraafplaats 
 
11.00 uur Opening bij het Raadhuis 
16.30 uur Afsluiting bij de Molen 
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6 Kerkhovense Molen
     Langvennen Oost 12, Oisterwijk

Voorgeschiedenis
De Kerkhovense Molen is de laatst overgebleven 
molen van vijf in Oisterwijk. Twee windmolens uit 
de middeleeuwen, De Kerkhovense Molen en die 
ter Nederonder aan de Haarenseweg;  twee 
watermolens, Ter Borch en de Heukelomse 
watermolen en daarnaast de molen aan de 
Molenstraat. Deze molen maalde op stoom en 
dateert uit de 19de eeuw. Het gebouw van deze 
laatste molen staat er gelukkig nog.

 

De huidige molen dateert van na de brand die in 
1895 de oude houten standerdmolen verwoestte. 
Sinds die tijd is er ook een stoommachine in een 
apart bijgebouwd ketelhuis geplaatst. 

Een tweede ernstige brand in 1912 verwoeste 
balklagen en zolders. Bij het volgend herstel werd 
gebruik gemaakt van onderdelen van een 
poldermolen uit Rhoon, gebouwd in 1709. 

Waarschijnlijk dateren de oudste onderdelen van 
de Kerkhovense Molen dan ook uit die tijd. In de 
jaren 20 raakte de molen in verval door de crisis 
en na herstel in 1926 kreeg de molen zijn huidige 
naam. De gemeente Oisterwijk koopt de molen in 
1953 van de laatste muldersfamilie Van Riel. De 
maalfunctie gaat verloren en de molen wordt 
gebruikt als jeugdherberg. Enkele houten balken 
van het interieur komen deels terecht in café ’t 
Molentje aan de Kerkstraat, uitgebaat door de 
jongste zoon van mulder Van Riel. 

Activiteiten in de hedendaagse molen

Stichting De Kerkhovense Molen neemt het 
eigendom in 1992 over en zamelt restauratie-
gelden in om in 1998 te starten met de renovatie. 
De stichting heeft als doel het behoud van de 
molen als historisch werktuig en als levend 
monument. 
De molen wordt regelmatig door vrijwillige 
molenaars in werking gesteld om graan te malen 
tot consumptiemeel. In de winkel onder in de 
molen wordt het meel verkocht en 
streekproducten.
Nabij de molen is een groentetuin aangelegd. De 
tuin is zodanig ingericht dat deze ook een 
educatieve functie heeft door middel van de 
aanleg van ‘proefveldjes’ met graangewassen, 
een kleine hoogstamboomgaard met oude 
fruitrassen en een gedeelte waar ‘vergeten 
groenten’ worden verbouwd. 

In de molen of op het terras rondom kunnen 
passanten een kop koffie of thee gebruiken met 
eventueel gebak van eigen producten. Via 
Amarant, een organisatie voor de begeleiding van 
mensen met een verstandelijke beperking, heeft 
een aantal cliënten bij de molen een werkplek in 
de bediening in winkel en horeca. Een groot 
aantal vrijwilligers zorgt mede voor de begeleiding 
in winkel, tuin en op het terras. 

Uitleg tijdens de Open Monumenten Klassendag
boven op de molen

De molenaars verzorgen op afspraak rond-
leidingen voor (school)groepen om de werking 
van de molen te demonstreren en uit te leggen. 
Onlangs ontving molenaar Hub van Erve een 
welverdiend Koninklijk Lintje. 
De Stichting de Kerkhovense Molen viert dit jaar 
haar 25-jarig jubileum.
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De Stichting de Kerkhovense Molen viert dit jaar 
haar 25-jarig jubileum.
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7 Boerderij met opstallen
Heikant 8, Moergestel

Sinds 2011 is op deze locatie de erfgoedlogies 
‘Den Heijkant’ gevestigd van Tonnie en Kees 
Bierkens. Gelegen aan de Heikant, een oude
buurtschap in de heertgang Over ’t Water, op de 
grens met Oisterwijk, richting Oirschot. 

De boerderij, niet-gerestaureerd
Deze foto toont de zuidgevel anno 1990

Waar nu de gasten een genoeglijk  onderkomen 
vinden bevond zich eens de hoeve van de familie 
Bierkens die hier generaties lang, al sinds 1670, 
met boeren de kost verdiende. 
Het hele complex bestaat uit een viertal 
gebouwen die sinds 2003 elk de status hebben 
van rijksmonument.

Boerderij na restauratie, weer in gebruik als woonhuis

De boerderij met een woongedeelte dat 
vermoedelijk uit de 17de eeuw stamt, is een 
zogenaamd eenlaagse langgevelboerderij onder 
een rieten zadeldak met wolfseinden die met de 
korte gevel van het bedrijfsgedeelte aan de weg 
ligt. Het pand is opgetrokken uit roodbruine 
handvorm baksteen. De gemetselde schoorsteen 
staat op de nok boven het woongedeelte waarin 
zich de authentieke schouw bevindt. 
De hoofdingang bevindt zich aan de lange 
zuidgevel. De deur heeft een gedeeld bovenlicht 
en aan weerszijden een T-kozijn met 14-ruits 
bovenlicht. 

Voorts bevindt zich in deze gevel nog een staldeur 
en een dubbele deur, beiden onder segmentboog. 

  
De schaapskooi (1990) volgens overlevering gebruikt om 
paarden en stieren in onder te brengen, maar niemand kan 
zich herinneren dat hier ooit schapen in hebben gestaan 

De schaapskooi is opgebouwd rond een 
constructie van een ankerbalkgebint en heeft een 
hoog schilddak met een lang dakvlak gedekt met 
riet terwijl de andere dakvlakken gedekt zijn met 
rode Hollandse pannen. Bij de restauratie is het 
dak vervangen door een rietgedekte kap. De 
wanden zijn gepotdekseld en gerabat en voorzien 
van grote dubbele deuren. Tot voor ongeveer 100 
jaar stond dit gebouw, vermoedelijk uit 1800, als 
klompenmakerij verderop in de straat. Het is toen 
letterlijk door de buurtbewoners opgetild en op 
deze plek neergezet.

De karschop stond oorspronkelijk op de hoek met 
de Zandstraat. In 1935 werd dit gebouwtje door 
de familie Bierkens aangekocht en met vereende 
krachten, net zoals met de schaapskooi, op z’n 
huidige plek neergezet. 

De schuur, gelegen met de nok evenwijdig aan de 
weg, stamt uit begin 1800, is rond 1960 
verbouwd en breder gemaakt en het rieten dak is 
vervangen door een pannendak. Vanaf die tijd 
deed hij dienst als graanschuur. Bij de restauratie 
zijn een viertal logiesruimten in de schuur 
ondergebracht waarbij veel oorspronkelijke details 
bewaard zijn gebleven en waarbij men ook de 
authentieke constructie niet aan het oog 
onttrokken heeft.

Tijdens de Open Monumenten Dag 2017 kunt u 
naast bovenstaande monumenten  ook nog een 
keur aan werktuigen bewonderen uit de landbouw 
mechanisatie van weleer. 
Dit alles opgeluisterd door de in 1938 opgerichte 
Mirletonfanfare De Klomp.
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8 Joodse begraafplaats 
     Hondsbergselaan, Oisterwijk

Ingang Joodse Begraafplaats

Onaangeroerd liggen ze er bij. Graven uit 1748. 
Nooit worden ze geruimd. Verscholen in de 
bossen aan de Hondsbergselaan ligt een oude 
Joodse begraafplaats. Een Rijksmonument dat in 
verval dreigde te raken maar wat door de 
inspanning van de Stichting Behoud Joodse 
begraafplaats Oisterwijk de laatste jaren grondig 
en vakkundig is gerestaureerd. Salomon Simon 
was de eerste Jood in Oisterwijk. Na de eerste 
begravingen kocht hij in 1761 een stuk grond van 
een lopense groot voor 10 gulden. 

Er verrijst in de loop der eeuwen een indruk-
wekkende Joodse begraafplaats, thans eigendom 
van de Stichting Joods Begrafeniswezen Brabant 
onder voorzitterschap van Marijke Wagenaar-van 
Oss, dochter van de Oisterwijkse slager Bob van 
Oss. Tussen 1750 en 1800 groeide het aantal 
Joden in Oisterwijk snel. In 1811 werd er zelfs 
een synagoge gebouwd in de Kerkstraat ter 
hoogte van de huidige Jodenkerksteeg. Hier 
‘kerkten’ ze al vanaf 1762 toen die van de ‘Joodse 
Natie’ hier een huis kochten.
De in de 18de eeuw uit Amsterdam overgekomen 
Opperrabbijn Jekoesiel Seuskind heeft hiervan 
helaas geen gebruik kunnen maken. Ook hij ligt in 
Oisterwijk op de ‘verzamelplaats van al wat leeft’
begraven. Een prachtige benaming waar een diep 
geloof uit spreekt. ‘Moge zijn ziel gebonden zijn in 
de bundel des levens’ wordt in het Hebreeuws 
vermeld op de graven.  

De Joodse gemeente Oisterwijk richtte aan het 
eind van de 19de eeuw een vereniging op voor het 
beheer van de begraafplaats. Kantonrechter, Mr. 
Abraham de Balbian Verster trad tijdelijk op als 
voorzitter. Onder zijn leiding werd de 
begraafplaats uitgebreid, een weg aangelegd en 
een ommuring gebouwd. In 1915 werd het oude 
metaheerhuisje vervangen door het huidige 
huisje. 

In 1997 vond een eerste restauratie plaats van de 
grafstenen. Thans zijn het metaheerhuisje en de 
218 meter lange muur met poort gerestaureerd. 
Ook is de oprukkende natuur een halt toege-
roepen. 
De restauratie werd in 2016 afgerond met een 
nieuwe poort met een prachtige symboliek,
geschonken uit de nalatenschap van de laatste 
jood die hier in 2012 begraven is, Henri Moerel. 
Hij ligt naast zijn broer Max Moerel die bij de 
leerfabriek in Oisterwijk werkte en aan het 
Klompven woonde. 

Rabbijn Jacobs blaast de sjofaar. Foto Kees Schrama.

Gelet op de grote belangstelling voor dit 
Monument vorig jaar, is besloten de begraafplaats 
dit jaar nog een keer open te stellen tijdens de 
Open Monumentendag. 
Vrijwilligers en bestuur van de Stichting Behoud 
Joodse begraafplaats Oisterwijk nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen nemen. 
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Nationale Orgeldag
Elk jaar vindt in het tweede weekend van 
september de Nationale Orgeldag plaats. Dat valt 
dit jaar samen met het weekend waarin de Open 
Monumentendag plaatsvindt.

Op tal van plaatsen in Nederland zijn niet alleen 
monumentale (kerk)gebouwen te bezichtigen, ook 
staan die dag de orgels die u daar veelal aantreft 
centraal. Door het hele land zijn orgels te 
beluisteren, te bekijken en soms zelfs te 
bespelen.

In Oisterwijk kunt u een kijkje nemen bij het 
orgel in de Protestantse Kerk aan de Kerkstraat
64 in Oisterwijk.
De kerk bezit een fraai orgel uit ca. 1740. Het is 
in 1816 hier geplaatst vanuit de Hilvarenbeekse 
Petruskerk. Het orgel zal om 14.00 en 15.00 uur 
bespeeld worden en bezoekers mogen een kijkje 
nemen bij het orgel.

Een kijkje in het orgel

In het kader van het 25-jarig bestaan van 
Stichting de Kerkhovense Molen is er een  
prijsvraag georganiseerd om de Kerkhovense 
Molen in miniatuur na te bouwen.
Wie gaat de uitdaging aan en bouwt de molen na? 
Alle materialen zijn geoorloofd: hout, karton, 
papier of plastic en de  maximale hoogte van de 
molen mag 1,50 meter zijn.

De gemaakte molens worden tentoongesteld 
rondom de molen  in het monumentenweekend 
van 9 en 10 september 2017.
Een deskundige jury, onder voorzitterschap van 
Astrid de Weert, zal de molens beoordelen.

Bekendmaking van de prijswinnaars is op zondag 
10 september tussen 17.00 en 18.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
activiteitencommissie van de Kerkhovense Molen.
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Woord van Dank 

Graag willen wij alle mensen bedanken, die 
meewerken om deze dag tot een succes te 
maken. 
In het bijzonder de eigenaren van de 
monumenten die hun pand hebben opengesteld, 
de Gemeente Oisterwijk, de stadsgidsen, het 
Regionaal Archief Tilburg, Heemkundekring De 
Kleine Meijerij,    A.M.P. Wolfs (adr.zn.), Brabants 
Historisch Informatie Centrum, Stadsomroeper 
Henk van den Nieuwenhuizen en alle  vrijwilligers, 
die belangeloos hun medewerking hebben 
verleend bij de voorbereiding en werkzaamheden 
op de Open Monumentendag zelf. 

Het comité Open Monumentendag:
Rea Bergmans, Yvonne van Hellenberg Hubar, 
Piet van Iersel, Bob Keasberry, Jan van Leest, 
Margriet van Ooijen, Marja Smeulders, Moniek 
Verhof, Astrid de Weert, Kees Welmers, Gerard 
Willems en Philo IJpelaar

Van  de Gemeente Oisterwijk: 
Laurie Kamerling en Rita Zwietering

Adviserend comitélid Wim de Bakker

Oisterwijk, september 2017

Oplage 2500 stuks
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