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TEN GELEIDE
Voor het begin van de geschiedenis van de Udenhoutse parochie moeten we terug naar de
stichting van een kapel op 7 april 1474. In de eerste eeuwen waren Udenhout en
Biezenmortel deel van de parochie Oisterwijk. Op 27 juni 1723 werd Udenhout/Biezenmortel
een zelfstandige parochie. Op 7 oktober 1841 kwam de prachtige Waterstaatskerk gereed
met een interieur van de Antwerpse beeldhouwer Jan Jozef Peeters. De Udenhoutse
parochie telde in haar 283-jarig bestaan 16 pastoors en 52 kapelaans. Wat is er veel
gebeurd in al die jaren. En hoezeer was de geloofsbeleving verschillend. In dit boek
besteden we - naast de geschiedenis van de opeenvolgende pastoraten - uitvoerig aandacht
aan de geloofsbeleving van de wieg tot het graf en van de Advent tot en met Christus Koning.
We doen dat hoofdzakelijk door herinneringen op te halen aan de vijftiger en zestiger jaren
van de twintigste eeuw, herinneringen aan de eerste communie, de biecht, het
misdienaarschap, een eerste H.-Mis van een neomist*, het bidden bij het opstaan en het
slapen gaan en voor en na het eten, het palmtakje achter het kruis, het wijwatervaatje naast
het bed, het rozenhoedje*, de stolp op de kast, het vrome tegeltje naast de voordeur, de
bedevaart naar Cornelius in Bokhoven, de catechismusles*, het strooike* bij een overlijden,
en veel meer.
Het boek is een Udenhouts boek geworden, over wat er in Udenhout gebeurde en hoe we in
Udenhout omgingen met ons geloof. Dit is gelukt dankzij de medewerking van zeer velen,
die ons teksten hebben toegestuurd, met wie we individueel of in groepsverband interviews
mochten houden en van wie wij foto’s ontvingen.
Er is zoveel te vertellen over de geschiedenis van de Udenhoutse parochie en over de
geloofsbeleving, dat de samenstellers van dit boek keuzes hebben moeten maken en in dit
boek aspecten heel bewust niet aan de orde hebben gesteld. In dit boek vindt de lezer
nauwelijks of geen informatie over het kerkgebouw en over het interieur van de kerk.
Daarover is een afzonderlijk boek “Over de Unentse kerk” beschikbaar, gepubliceerd in 2003.
Ook voor uitvoerige informatie over de oude Cruijsstraetse kapel verwijzen we naar een
ander boek van Heemcentrum ’t Schoor, namelijk “Over d’n Unent”, gepubliceerd in 1996.
Er komen in dit boek veel woorden voor, die anno 2005 niet meer behoren tot het dagelijkse
woordgebruik. Deze woorden, in de tekst voorzien van *, worden toegelicht in bijlage 4.
Zoals de vaste lezers van onze boeken al wel weten, is dit boek een leesboek, maar vooral
ook een kijkboek. Meer dan 500 foto’s staan er garant voor, dat lezers en kijkers van dit boek
ongetwijfeld ertoe worden aangezet om de eigen herinneringen nog eens op te halen en te
delen met familie en vrienden. Wij hopen vooral dierbare en blije herinneringen.
Het was een enorme klus om dit boek te maken, alleen al omdat er zo ongelooflijk veel
materiaal beschikbaar is. Dank aan iedereen die ons heeft geholpen, met teksten, met foto’s,
met adviezen, financieel, of hoe dan ook. Dank u wel .
Schrijversteam Heemcentrum ’t Schoor Udenhout Biezenmortel
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VOORWOORD
Geachte lezer,
Met gepaste trots wil ik gebruik maken van de gelegenheid om een voorwoord te schrijven in
dit unieke fotoboek over de Unentse parochie.
Het is geschreven en samengesteld door enthousiaste mensen, die bij elkaar kwamen om de
historie in al zijn geledingen wat beter te bekijken en vooral vast te leggen voor latere
generaties. Tijd noch moeite hebben de leden van de heemkundekring gespaard om uit
diverse archieven en periodieken van toen de benodigde gegevens te vergaren, te ordenen
en in te brengen in de computer. Daarnaast werden bezoeken gebracht aan diverse mensen,
familieleden, en nog levende personen die van belang zijn geweest voor de geschiedenis
van onze parochie. Daarmee werd niet alleen gestalte gegeven aan het bestuderen en het
vastleggen van de historie, maar werd tevens elk hedendaags moment meteen in kaart
gebracht. Velen zijn met groot enthousiasme jaren bezig geweest om allerlei materiaal te
verzamelen betreffende onze parochie. Dat was zeker geen eenvoudige opgave. Veel
materiaal staat niet altijd meer in de belangstelling, zodat het moeilijk te vinden is en als er
dan iets gevonden wordt, is het een kostbaar kleinood, dat met de nodige voorzichtigheid
behandeld dient te worden. Maar hoe dan ook, zij zijn er in geslaagd om al het materiaal
overzichtelijk in kaart te brengen. Een woord van dank en proficiat aan hen, die hieraan zo
hard hebben gewerkt. Hun inzet en enthousiasme hebben er toe geleid, dat opdracht kon
worden verstrekt tot het vervaardigen van een boek, dat tot in lengte van jaren kan worden
gezien als een belangrijk en betrouwbaar naslagwerk over de Unentse parochie.
Ik denk dan ook dat dit fotoboek bij iedere rechtgeaarde Udenhouter en bij ieder, die zich
verbonden voelt met onze parochie, een plaats verdient in de boekenkast en zeker vaak ter
hand zal worden genomen.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier met dit prachtige boek.
G.B.M. Looyaard, pastoor parochie Sint-Lambertus Udenhout
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Parochielied
Huis waar mensen samen komen
ieder met zijn eigen pijn
ieder met zijn eigen dromen
samen delen, brood en wijn.
Huis Lambertus, Udenhouts’ glorie
middelpunt van ons bestaan
heeft ons lachen, heeft ons huilen
zoveel jaren al doorstaan.
Veilig huis om in te schuilen
rang en standen tellen niet
alle blijdschap, alle tranen
uitgezongen in een lied.
Huis waar mensen zich herinneren
wat het is een mens te zijn
God te zoeken in de ander
in wie arm is en wie klein.
Huis niet slechts gebouwd met stenen
ook met mensen, groot en klein
die door hartverwarmend werken
zo elkaar tot pastor zijn.
Dankbaarheid om al die werkers
aangestoken door het Licht.
Udenhout, een stukje hemel,
mensen, wat een vergezicht!
Melodie: Alle Menschen werden Brüder
Tekst: Corrie Rensen - de Laat, 1991
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SINT-LAMBERTUS
Patroon van de Udenhoutse parochie
Een Oisterwijkse schepenbrief van 1518 noemde de kapel aan de Udenhoutse Cruijsstraet
de capellen van Sinte Lambrecht. De Heilige Lambertus werd de patroon van de Udenhoutse
parochie.
Lambertus is geboren in Maastricht, werd opgeleid door bisschop Theodardus, die hij
omstreeks 670 opvolgde als bisschop van Maastricht. Lambertus werkte als missionaris in
Brabant en Limburg en zou in die functie ook Willibrordus ontmoet hebben. Om die reden
staat Lambertus bekend als Apostel van Taxandrië en zijn veel Brabantse parochies gewijd
aan deze heilige. Lambertus verplaatste de bisschopszetel van Maastricht naar Luik. Hij is
op 17 september 705 vermoord. Zijn lichaam begroef men aanvankelijk in de Sint-Pieter in
Maastricht. Zijn opvolger, Hubertus, verplaatste het lichaam naar de nieuwe Lambertuskerk
in Luik. Van Lambertus wordt verteld dat hij in het klooster waar hij woonde eens zijn sandaal
liet vallen, midden in de nacht. Om de herrie die dat gaf, moest Lambertus de nacht buiten
doorbrengen, in de sneeuw. Eens tekende Lambertus een kruis op de grond. Daar ontstond
een bron, waaruit volop water stroomde. Lambertus is onder andere patroon van de boeren,
textielarbeiders en patroon van de huwelijkstrouw. Hij was ook de patroon van de
arbeidersvereniging van de Udenhoutse steenfabriek. Zijn kerkelijke feestdag is 17
september.
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Hoofdstuk 1

DE STYLOREN VAN DE PAROCHIE OISTERWIJK
Periode tot 1723
De missionaris, die in onze streken het katholieke geloof verkondigde bij de inheemse
bevolking, heette Willibrordus. In 709 kreeg hij goederen geschonken die in het huidige
Alphen liggen. Die akte was opgesteld in Tilliburgis. Daarin herkennen we Tilburg. Het gaat
dan zeer waarschijnlijk wel om een groter gebied dan de huidige gemeente. Hoe dan ook,
vanaf de achtste eeuw is het katholieke geloof verspreid in onze streken door verschillende
geloofsverkondigers. De organisatie van de kerk was in de Middeleeuwen anders dan
tegenwoordig. Aanvankelijk viel de Meierij van 's-Hertogenbosch, waar Udenhout deel van
uitmaakte, onder het bisdom Luik. Deze situatie veranderde in 1561 toen er nieuwe
bisdommen ontstonden, waaronder 's-Hertogenbosch.
Een gehucht nabij Oisterwijk
Udenhout maakte van oudsher deel uit van het rechtsgebied van de schepenbank van
Oisterwijk. Het behoorde ook tot de parochie van die plaats. Wanneer Oisterwijk een
zelfstandige parochie werd, is nog onduidelijk. Maar we weten wel, dat Hertog Hendrik I van
Brabant in het begin van de 13de eeuw orde op zaken stelde in ons deel van het hertogdom
Brabant. Hij reorganiseerde het bestuur en verdeelde de Meierij van 's-Hertogenbosch in vier
kwartieren. De plaats Oisterwijk, tot die tijd de oostelijke wijk van de parochie Tilburg, werd in
1215 aangewezen als bestuurlijk centrum van het westelijke kwartier van de Meierij. In 1230
verkreeg Oisterwijk stadsrechten. Op 15 maart 1231 kreeg de Sint-Geertrui-abdij in Leuven,
toen de hoofdstad van het hertogdom, het zogenaamde patronaatsrecht van de kerk van
Oisterwijk. Het betekende, dat die abdij de pastoor in de parochie Oisterwijk mocht
benoemen. In 1232 schonk de hertog aan de Norbertijnenabdij van Tongerlo het recht tot
houtkap in het bos van Udenhout. In deze tijd is Udenhout niet meer dan een nagenoeg
onbewoonbaar bos, een öde hout, gelegen ten noordwesten van Oisterwijk. Vanaf die tijd
kwamen langzaamaan de ontginningen op gang en ontwikkelde Udenhout zich tot een eigen
gemeenschap, binnen de parochie van Oisterwijk.
De oude geschiedenis van de parochie Oisterwijk is nog niet uitgebreid beschreven. Toen
Oisterwijk in 1230 stadsrechten kreeg en daardoor de vleugels kon uitslaan zal er in ieder
geval kort daarna een kerk zijn gebouwd. In 1231 is er sprake van pastoor Balduini nunc
investiti ecclesiam de Osteruuic et de Tilborch. Ergens in deze tijd is de oude Middeleeuwse
kerk van Oisterwijk gebouwd waar vele generaties Udenhouters hun hoogtijdagen vierden en
hun sacramenten* ontvingen. Dat was wel in een tijd, dat van de beminde gelovigen nog niet
werd verwacht, dat ze dagelijks of wekelijks de mis bijwoonden. Dat zou ook niet kunnen in
een tijd waarin men de afstand te voet of met een os moest afleggen. De tijd was soms ook
te kostbaar om te voet van Udenhout naar Oisterwijk te gaan om er de mis bij te wonen. In
het zweet des aanschijns immers bewerkten de inwoners het land om het noodzakelijke eten
op tafel te krijgen. De situatie lag natuurlijk anders bij het toedienen van de sacramenten*
van doop en huwelijk en ook bij het begraven van de doden op het kerkhof van de
Oisterwijkse Petruskerk. Naarmate het Udenhouts grondgebied steeds meer bevolkt raakte
tot in alle uithoeken, kwamen mensen in problemen om in alle gevallen tijdig aan hun
kerkelijke verplichtingen te voldoen. De ouderen en zieken hadden sowieso nauwelijks
gelegenheid om de afstand naar Oisterwijk te overbruggen.
Stichting van een kapel
Het is waarschijnlijk vanuit die nood, dat er in Udenhout op het grondgebied van de eigenaar
van de Strijdhoeven, Jan Happaert, een kapel werd gebouwd. Volgens een register uit 1648,
waarin de inkomsten van de kapel staan opgesomd, was de stichtingsdatum 7 april 1474.
Het is dezelfde Jan Happaert die daar op 9 juni van dat jaar een schenking deed, waardoor
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er wekelijks een mis kon worden opgedragen. In 1483 en 1484 is er ook al een rector van de
kapel bekend: Floris Gijsbrechts. Dat was een streekgenoot, want hij kwam van Helvoirt.
De stichting van deze kapel leek het begin van 250 jaar onmin tussen de gelovigen van
Udenhout en de pastoor van Oisterwijk. Hoe de oprichting van de kapel precies in zijn werk
ging, is niet bekend. Het kan een particulier initiatief zijn geweest van Jan Happaert. Dat lijkt
waarschijnlijk, omdat er jarenlange onderhandelingen zijn gevoerd tussen de rector van de
kapel (dominus Florentius Gyselbert als capellanus capelle beate Marie virginus),
ingezetenen van Udenhout (Lambert Leynen van de Plas en Antonius Meers) en de pastoor
van Oisterwijk (Ludovicus de Merbeke). Het gezichtspunt van de pastoor van Oisterwijk was
duidelijk: Als de Udenhouters voortaan op de hoogtijdagen hun eigen kapel zouden gaan
bezoeken, liep hij inkomsten mis. De onderhandelingen mondden uit in een overeenkomst
op 6 juni 1488. De overeenkomst, die uiteindelijk voor alle partijen bevredigend was, bevatte
de volgende bepalingen:
- De kapelaan (of rector) van de kapel mocht geen preek houden;
- Hij moest alle ontvangen giften afdragen aan de pastoor van Oisterwijk;
- Hij mocht geen water wijden;
- Hij mocht niet meer dan twee missen per week lezen;
- Hij mocht die missen niet lezen op de heilige dagen, noch op dagen dat er in Oisterwijk
een huwelijksmis of een uitvaart was;
- In de kapel mocht maar één altaar zijn, dat niet veranderd mocht worden, evenmin als de
torenklok;
- Al het onderhoud kwam ten laste van de ingezetenen, die ook misboek, kelk, e.d.
moesten onderhouden en zonodig vervangen;
- De ingezetenen moesten de abt van Leuven 40 Peetersgulden betalen, evenals een
jaarcijns van 1 mud tarwe, terwijl de pastoor van Oisterwijk jaarlijks een last turf zou
ontvangen.
Hierdoor kregen de bewoners van Udenhout geen volledig eigen parochieleven. Integendeel,
de Udenhoutse gemeenschap bleef ondergeschikt aan de parochie Oisterwijk. De kerk van
Oisterwijk bleef de plaats voor dopen, trouwen en begraven. Ook de viering van de kerkelijke
feesten diende in Oisterwijk plaats te vinden. Desondanks ontstond er wel een vaste
religieuze plaats voor de dorpsgemeenschap van Udenhout. Een pril begin van een eigen
geloofsbeleven binnen het dorp.
Rector Floris Ghijsbrechts was blijkbaar opgetogen, want hij zorgde er op 21 september
1488 voor, dat er voortaan een tweede weekmis in de Udenhoutse kapel kon worden
gelezen.
Het altaar in de kapel
De kapel was toegewijd aan de Maagd Maria. Op het altaar werd een beneficie* van twee
missen per week gevestigd ter ere van de Heiligen Lambertus, Nicolaas en O.L.Vrouw.
Hoewel de overeenkomst van 1488 sprak van beate Marie virginus, vermeldde een
Oisterwijkse schepenbrief van 1518 duidelijk dat het ging om de capellen van Sinte
Lambrecht. Het altaar raakte bekend als het Lambertusaltaar.
Het onderhouden van de Cruijsstraetse kapel bleef voor rekening van de Udenhoutse
ingezetenen. Inwoners van het dorp zorgden voor deze middelen door inkomsten te
schenken aan de kapel. Dat ging meestal in de vorm van een erfelijke pacht. In diverse akten
in het archief van de Oisterwijkse schepenbank zien we dat meestal welgestelde
particulieren schenkingen deden. Van alle schenkingen werd een register aangelegd, dat in
ieder geval al in 1518 bestond, want dan staat het beschreven in de eerdergenoemde
schepenakte van Oisterwijk. Op dat moment staan er 13 inkomstenbronnen genoemd. Die
schenkingen waren hard nodig omdat de priester die aan de kapel verbonden was,
inkomsten moest hebben om van te leven. Het materieel onderhoud bestond uit o.a. nieuwe
ramen na een fikse hagelbui, het vervangen van het riet op het dak, het schilderen van het

12
houtwerk, de misgewaden en andere attributen die de kapel meer uitstraling zouden geven.
Het is jammer dat van dat alles niets meer bewaard is gebleven.
Dat ondanks deze duidelijke afspraak de Udenhouters toch een beroep probeerden te doen
op de abt van Sint-Geertrui, blijkt uit een akte van 1614. In die tijd, de Tachtigjarige Oorlog is
al 56 jaar aan de gang, bleek groot onderhoud nodig. De abt van Sint-Geertrui liet zich
echter niet vermurwen en stelde duidelijk dat de Udenhoutse gelovigen het herstel van hun
kapel zelf moesten bekostigen uit de eigen middelen van de kapel. Als dat niet genoeg
mocht zijn, dan kon de eigen gemeenschap bijspringen of extra collecteren.
Van het wel en wee van de kapel is ons verder maar weinig bekend. Diverse bronnen geven
ons enkele priesters of rectoren van de Udenhoutse kapel:
1483, 1484 en 1488
voor 1517
1517
1518
1537
1542
1556, 1560
1598
1608-1609
1615-1639
1618, 1625, 1648

Floris Gijsbrecht Floris Jan Oghenzoon
Gerard Nulant (later pastoor van Strijen)
Dominus Romboldus Godefridi
Embrecht Jans de Clerck
Rector Nicolaus Doert
Heer ende meester Claes van Hall
Adrianus Appels
Frans Goossens van der Borcht
heer Aert Benedictus
heer Gielissen
heer Everart Henricx

De kapel in protestantse handen
De Lambertuskapel bleef dienst doen voor de katholieken in Udenhout, totdat de vrede van
Munster in 1648 een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. Alle katholieke
bezittingen kwamen in handen van de (protestantse) staat. Het noordelijk deel van het
hertogdom Brabant werd Generaliteitsland van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. De Staten-Generaal van de Republiek pakte de protestantisering van de
Meierij voortvarend aan. De nieuwe machthebbers vaardigden nieuwe regels uit waarbij het
aan de katholieken in de gehele Meierij verboden werd hun religie in het openbaar uit te
oefenen. In dat jaar moesten daarom alle priesters uit de Meierij vertrekken.
De Udenhoutse kapel ging over in handen van leden van de Nederduitsch Gereformeerde
kerk. In de eerste jaren bediende dominee Petrus Cuyk uit Loon op Zand de kapel. De
katholieke Udenhouters waren hun kapel kwijt.
De eigen (schuur)kerk
Waar de Udenhoutse katholieken in eerste instantie hun heil hebben gezocht, is onduidelijk.
Mogelijk in andere parochies. De situatie was in de eerste jaren na 1648 bijzonder
onaangenaam voor de katholieken. Daarin kwam pas verandering na 1672, het rampjaar. De
Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door drie landen, te weten
Engeland over zee, de Fransen vanuit het zuiden en de bisschop van Munster en zijn
handlangers uit het oosten. De tijdelijke bevrijding van de delen van Brabant maakte een
voorzichtige katholieke eredienst weer mogelijk. De strijd tegen Frankrijk eindigde pas in
1678 met de vrede van Nijmegen. Hierna versoepelde men de maatregelen tegen het
katholieke geloof. Betaling maakte het mogelijk een nieuw bedehuis te bouwen, wel onder
strikte voorwaarden. Het gebouw mocht in niets lijken op een kerkgebouw en zag er uit als
een schuur. Vandaar de naam: schuurkerk.
Het eerst bewijs voor het bestaan van een schuurkerk in Udenhout staat in een getuigenis
van 1 juni 1678, waarin sprake is van een oratorie in Udenhout. Oratore betekent bedehuis,
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een kerkgebouw dus. Omdat nadrukkelijk niet het woord kapel is gebruikt, moet dit duiden op
een ander kerkgebouw waar Udenhouters mis konden volgen. Hoe lang die schuurkerk er
toen al stond is niet bekend. Waar de exacte plaats van de schuurkerk was, is ook niet
bekend. We weten wel dat in 1704 de Udenhoutse schuurkerk op het erf van Jan Willem
Berghmans stond, gelegen aan de Cruijsstraet (nabij het kruispunt). Daar stond een
leegstaande woning met daarachter een boerenschuur.
De eerste jaren daarna horen we niets meer over de schuilkerk van Udenhout. Uit latere
aktes kunnen we opmaken dat de Udenhoutse gemeenschap gebruik ging maken van een
schuur van Elias Brocken, gehuwd met Jenneken Berghmans. Hij had zijn grond aan de
Slimstraat, grenzend aan het erfgoed van zijn echtgenote Jenneken, in 1707 gekocht.
Een eigen priester
De Udenhoutse gelovigen hadden nog steeds geen eigen priester. Het gemis van een eigen
kapelaan in hun eigen schuurkerk deed zich zo sterk voelen, dat de inwoners tijdens de
oorlog van 1672-1678 onmiddellijk de gelegenheid aangrepen om een priester binnen te
halen. De borgemeesters, de zetters en de kerkmeesters van Udenhout en Berkel vroegen
op 17 juni 1677 aan de Staten-Generaal om een eigen pastoor. De priester die toen mogelijk
al in Udenhout opereerde was Johan Cuijlarts. Op 1 juni 1678 verklaarden vier inwoners van
Oisterwijk dat zij gezien hadden, dat heer Cuijlarts gisteren 3 sinxtdach 2 misschen heeft
gedaan in het oratorie van en binnen Udenhout ende aldaar de heilige communie aan
verscheide personen heeft uitgedeeld en de voornoemde Cuijlart aldaar bichten heeft
gehoord.
Dat was natuurlijk tegen het zere been van de abt van Sint-Geertrui en de pastoor van
Oisterwijk. Getuigenverklaringen spraken van ernstige woordenwisselingen tussen regenten
van de Udenhoutse kerk en de Oisterwijkse pastoor Hendrick van de Graeff. In juli 1677 ging
kerkmeester Jan Joost Claessen naar Hendrick van de Graeff om hem te vertellen dat ze
hem zijn traktement van 100 gulden niet meer wensten te betalen aangezien hij niet en
begeerde te dienen tot henne gerieff. Hij stelde voor dat de pastoor op Kerstmis en Pasen
tweemaal naar Udenhout en Berkel zou komen voor een bedrag van 25 gulden. Hendrick
van de Graeff seer grouwelijck ende vileijnlijck uijtstorttende, heeft hem attestant gescholden
voor een vagebond, fielt ende ondeuchende persoon seggende tselve niet te sullen doen
ofte willen doen noch om bidden noch om geld, seggende daer bij dat sij meer diensten
hadden als zij weirdich waeren, ende oock hem attestant daerover geslaegen.
De sluimerende weerstand tegen de ontstane situatie had ook veel te maken met het feit, dat
het voor oudere en zieke Udenhouters onmogelijk was om in Oisterwijk naar de kerk te gaan.
Cornelis Janssen Couwenbergh kwam in oktober 1677 samen met de Oisterwijkse pastoor
Van de Graeff terug uit Den Bosch. Onderweg had Couwenbergh de pastoor geconfronteerd
met de pastorale noden van Berkel en Udenhout en de grote wens, dat de pastoor ook eens
op heiligendagen de mis in Udenhout zou lezen om de oude lieden ende impotente
menschen te dienen die soo wijdt van Oosterwijck sijn wonende ende daer niet connen
comen. Couwenbergh bood hem zelfs 200 gulden aan. Natuurlijk was de pastoor niet
aanspreekbaar door de aanwezigheid van een “illegale” priester, die in de akten heel
denigrerend als bedelmonnick te boek staat. Hij ontstak opnieuw in woede en voegde
Couwenbergh vele dreigementen toe.
In 1678 gooiden enige inwoners het over een andere boeg. Joost Janssen Schapendoncq,
Goijaert Marten Priems, Cornelis Janssen Couwenbergh en Michiel Janssen gingen naar
Leuven en vroegen aan de abt van de Sint-Geertrui abdij om een priester naar Udenhout te
zenden. Met het verzoek werd de suggestie gedaan alsoo die nu aldaer was moste
verhuysen. Johan Cuijlarts was niet door de abt van Leuven uitgezonden. De afvaardiging
kreeg vanuit Leuven de belofte mee, dat Udenhout tegen Pasen een priester zou krijgen, wat
echter niet gebeurde. Daarna proberen ze de pastoor van Helvoirt, die ook door Sint-Geertrui
benoemd was, zover te krijgen in Udenhout de mis te komen doen. Ze boden hem daarvoor
150 gulden per jaar aan. Hij weigerde.
Dit eigenmachtige optreden van de Udenhoutse gelovigen kwam hun duur te staan. Zij
moesten verschijnen voor de rechtbank van de Souvereine Raad van Brabant in Brussel.
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Dit proces leverde wel enkele getuigenverklaringen op die ons een beeld geven van de
manier waarop de Udenhouters zich behandeld voelden.
Begin mei 1678 legden diverse inwoners van Udenhout een getuigenis af voor notaris Jan
van den Heuvel. Zij verklaarden onder meer dat de Oisterwijkse pastoor parochianen liet
sterven zonder hen de laatste sacramenten* te geven, weigerde een kind te dopen, omdat
de moeder maer eene schelling mede sondt tot doopgelt. De Udenhouters spraken over hun
pastoor dat hij pastoor sijne weeckdiensten soo dickwils liet doorslippen, ende niet en quam
doen gelijck hij behoorden, ende ondertussen het volck lieten liggen wachten, die naer
langhen wachten dan mosten weder naer huijs gaen sonder dienst te connen hooren. Dit
alles speelde zich af tussen 1673 en 1676.
Uiteindelijk moesten de Udenhouters inbinden en nam de pastoor van Oisterwijk zijn
rechtmatige positie weer in.
Toch behaalden ze kort hierna een klein succesje. In 1682 stond de Raad van State de
Udenhouters toe om hun doden rond de kapel te begraven. Het zou echter nog tot 1708
duren, voordat ze dat ook daadwerkelijk deden.
Een nieuwe poging: Theodorus Vosch
Omstreeks 1704 kregen de Udenhoutse ingezetenen opnieuw hooglopende ruzie met hun in
Oisterwijk residerende pastoor.
Jan Willem Bergmans verklaarde, dat zijn huis, dat hij al vele jaren had verhuurd aan de
kerkregenten van Udenhout en dat al die tijd diende als kerk, in 1704 door pastoor Johan de
Winter wederrechterlijk in bezit was genomen. Jan Driessen den ouden en zijn vrouw
Petronella Aert Joosten Brabants hadden gezien, dat Johan de Winter, Jan Danckers,
kerkmeester van Oisterwijk, en de smid Jan Thomas Colijns in Udenhout aankwamen bij de
schuurkerk. Johan de Winter gaf de smid het bevel om het slot van de deur te slaan en een
nieuw slot aan te brengen. Daarna vertrok het gezelschap weer. Enkele dagen later kwam
Johan de Winter terug met twee kerkmeesters. De getuigen zagen, hoe het misgewaet uijtte
Roomse kerck werd weggehaald. De Winter sprak daarbij de woorden dat is mijn, ick ben
meester van het kerckegoet en vertrok weer. Hij liet een kwezel, genaamd Pitjouw, in het
voorhuis wonen en stalde zijn paard er zelfs in. Jan Berghmans liet het er niet bij zitten en
spande een proces aan, dat hij vanzelfsprekend won.
Het gekrakeel tussen pastoor en gelovigen hield aan. De Winter preekte in de Udenhoutse
kerk en schroomde niet om flink uit te varen tegen het kerkvolk. Hij noemde ze styloren en
zette zijn woorden kracht bij door op de preekstoel te slaan.
In mei 1704 getuigden opnieuw diverse ingezetenen van Udenhout over de nalatigheid van
de Oisterwijkse pastoor Johan de Winter. De verhalen zijn schrijnend. Alle voorbeelden
behelzen het roepen van de pastoor om te komen naar een ernstig zieke om die de laatste
sacramenten* toe te dienen. Er is een heel scala aan excuses waarom Johan de Winter niet
meteen kan komen. De ene keer beloofde hij de volgende dag te komen, maar kwam niet
opdagen. Een nieuw verzoek eindigde op dezelfde manier en toen was het niet meer nodig:
de moeder van Jenneke Willem Adriaan Stevens was al overleden. Bij een andere
gelegenheid moest hij eerst gebarbierd worden, daardoor stierf Elisabeth de huisvrouw van
Geerit Ariens de Cort tijdens de bevalling zonder laatste sacramenten*. De lijst gaat zo nog
een tijdje door. Johan de Winter was ook niet bereid om de pastoor van Helvoirt, die in
sommige gevallen veel dichterbij woonde, in zijn plaats te laten komen. In dezelfde maand
mei verzochten de Udenhouters de Raad van State om een priester te mogen aanstellen.
Dat verzoek wees de Raad van State af. Nu kwam de apostolisch vicaris* Pieter Govaerts in
het spel. Hij zou een nieuw verzoek om een priester in Udenhout te mogen laten wonen
hebben ondersteund. Dit wees de Raad van State op 1 mei 1705 af. Opnieuw haalden de
Udenhouters zelf een priester in hun dorp. Deze keer was het Theodorus Vosch. Er zijn twee
vermeldingen van zijn aanwezigheid. De eerste in een verklaring van de Oisterwijkse koster
Theodorus Hanewinkel die, in een poging de begraafrechten van de Udenhouters voor
zichzelf veilig te stellen, een hele litanie opsomde van acties van de Udenhoutse
gemeenschap teneinde een eigen parochie te beginnen. De tweede is van vele jaren later. In
1726 getuigden enkele vrouwen uit Udenhout, waaronder Geertruy, huisvrouw van Johan
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Ophorst, en Jenneken, weduwe Jan Brekelmans, vroedvrouw in Udenhout, dat ze aanwezig
waren bij de geboorte van diverse met name genoemde kinderen. Die geboorten vonden
plaats wanneer N. den Vosch de dienst als Rooms priester alhier heeft gepleegt. Hoewel
deze vrouwen de voornaam van de priester niet meer kenden, betrof het dezelfde Theodorus
Vosch. Deze zogenaamde akte van bekendheid was blijkbaar noodzakelijk omdat priester
Vosch deze kinderen weliswaar had gedoopt, maar waarbij ze mogelijk niet, of in een apart
register, waren ingeschreven en daardoor niet in de officiële doopregisters terug te vinden
waren.
Uiteindelijk stonden de Udenhouters weer met lege handen.
De aversie tegen Oisterwijk groeide alsmaar en was zo groot, dat er Udenhouters waren, die
na hun dood persé niet in Oisterwijkse grond begraven wilden worden. Hoewel de
Cruijsstraetse kapel al sinds 1648 in protestantse handen was (en dat zou blijven tot aan de
sloop in 1866), zijn er vanaf 1708 Udenhoutse katholieken in en rond deze kapel begraven,
als uiterste teken van onafhankelijk willen zijn van Oisterwijk. Ook na de verzelfstandiging
van de eigen parochie in 1723 zijn Udenhoutse katholieken begraven in en bij de kapel,
waaraan pas een einde kwam in 1828, toen de gemeente zorgde voor een algemene
begraafplaats. Zo zijn in de Cruijsstraetse kapel onder andere begraven: Jan Robben en zijn
vrouw Jenneken Bergmans (broer van de eerste pastoor), Arnoldus Robben en zijn vrouw
Maria, Lucia Robben en haar man Peter van Heeswijk, Marianne Jan Robben, Heiliger Brok
en zijn vrouw Anneke van Iersel (op wiens grond de schuurkerk stond), Antony van Iersel,
Joost van Iersel, Francijna van Iersel, Adriaan van Iersel en zijn vrouw Maria van
Grevenbroek, Willem van Grevenbroek, Gerrit van Broekhoven en zijn vrouw Jenneke,
Andries Verhagen en zijn vrouw Elisabeth, Hendrik Goyaert Vermeer, Franciscus Piggen,
Willemijn de vrouw van Michiel Pijnenburg, Jan de Kort, Claas Verhagen, Jan van der
Sterren, Anna de vrouw van Cornelis Cools en Cornelis en Thomas van Baalen. Ook zijn de
eerste twee pastoors, Elias Robben en Johannes Watring, begraven in de protestantse
Cruijsstraetse kapel.
Een eigen parochie
De styloren deden hun naam eer aan en gaven niet op. In augustus 1717 kregen Jan van
Spaandonck en Dirk Appels de opdracht om opnieuw bij de Staten-Generaal of elders te
proberen een eigen priester te krijgen. Deze twee mannen gaven de opdracht op 1 april
1718 terug. Ze waren weer teruggefloten.
Vijf jaar later lukte het wel. Elias Robben, geboren in Berkel, kreeg op 22 januari 1722
toestemming van de Staten-Generaal om te Udenhout en Berkel den Roomschen
Godsdienst te assisteren ende exerceren. Elias Robben liet zich aan het woord assisteren
niets gelegen liggen en gedroeg zich van meet af aan als pastoor. Hij doopte, trouwde en
deed de uitvaarten zonder inmenging van de Oisterwijkse pastoor te dulden. Zijn eerste doop
schreef hij in op 9 augustus 1722. Uiteraard liet de nieuwe Oisterwijkse pastoor Johan Smits
dit niet over zijn kant gaan. Hij kwam in het geweer en spande ook de abt van Sint-Geertrui
voor zijn karretje. Maar hun gezamenlijk verzet leidde dit keer tot niets. De Staten-Generaal
wees het bezwaar af op 17 juni 1723. Elias Robben had dat besluit niet afgewacht en huurde
al in maart 1723 de Grote Strijdhoef waar hij zijn intrek nam in de agtertse woning, den hoff
ent somerhuijs met de veswouwer om van daaruit zijn parochianen te bedienen. De
apostolisch vicaris* Pieter Govaerts, die nog een bemiddelende rol had proberen te spelen,
bevestigde de nieuwe bevoegdheden van Elias Robben. Op 27 juni 1723 stelde de vicaris*
dan ook Elias Robben aan tot pastoor te Udenhout. In tegenstelling tot zijn vorige akte, die
van 7 juli 1722, gebruikte hij op 27 juni 1723 termen zoals “pastoor”, “parochie” en “parochianen”.
De Oisterwijkse pastoor Johan de Winter was opgevolgd door pastoor Johan Smits. Deze
was duidelijk in de voetsporen van zijn voorganger getreden en bleek niet van plan het
onvermijdelijke te accepteren. Met andere woorden, pastoor Smits bleef pastoor Robben als
zijn assistent beschouwen en daarmee de parochie Udenhout tot zijn werkterrein rekenen.

16
De regenten van Udenhout hadden aan die opstelling geen boodschap en weigerden al snel
na de benoeming van Robben de jaarlijkse cijns en turf aan de Oisterwijkse pastoor te betalen. De controversiële opstelling van Oisterwijk en Udenhout moest vroeg of laat in een
incident tot uitbarsting komen. Uitgerekend op het feest van Onnozele Kinderen, 28
december 1723, verscheen pastoor Smits in de schuurkerk van Udenhout, kennelijk met de
bedoeling de Onnozele-Kinderenmis te lezen. Om dit te beletten maakten aanwezige
kerkgangers zich meester van de misgewaden. De eigenaar van de schuurkerk, Jan Aert
Robben, beriep zich op zijn eigendomsrecht en riep de Oisterwijkse pastoor toe: “Ik verbied u
het kerckenhuys, dat gij daer voortaen sult hebben uyt te blijven, want ‘t is mijn huys”.
Pastoor Smits wilde van geen toegeven weten en besloot toch de mis te gaan lezen. Toen
wierp pastoor Elias Robben zich eveneens in de strijd en pakte het misboek af en stuurde er
iemand mee weg. De onverkwikkelijke situatie nam een einde, toen twee kerkmeesters,
Leendert Smits en Adriaen Anthonis van Iersel, zich officieel tot pastoor Smits wendden met
de verklaring: Wij danken u uyt naem van de gemeente voor uwen dienst. Wij hebben uwen
dienst niet meer van doen.
Drie dagen later herhaalde zich de situatie toen pastoor Smits de priester Rogier van Zuylen
naar Udenhout had gezonden om de mis te lezen. Ook hem werd dat belet. Die ochtend had
pastoor Robben al een mis opgedragen en daarin opgeroepen om als ze wederom wouden
komen presideren en schandaal te plegen, dat men sulcx souden tegengaan en helpen
beletten, was het niet met gemoede, dat men het alsdan met kragt en gewelt soude doen.
Kijk aan, een pastoor die oproept tot geweld.
De Udenhoutse parochie was zelfstandig.
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DE SINT-PETRUSPAROCHIE OISTERWIJK
waartoe Udenhout tot 1722 heeft behoord
Uit Christof van Buijtenen “Een kerk met een hart”, 1997
Op verzoek van de archivaris van de hertog is de secretaris van Oisterwijk in 1609 begonnen
aan het schrijven van een kroniek. “De parochiekerk in de vrijheid Oisterwijk”, zo schrijft Van
den Hoeven, “is van Sint-Peter Apostel. Zij is niet van adel, ook al hebben sommigen van
hen er een graf. Zij is ook niet van de hertogelijke familie, al heeft hertog Hendrik haar lang
geleden onder de geestelijke hoede gesteld van Sint-Geertrui te Leuven. Zij is geen
eigendom van de abt en ook niet van de abdij, ook al komen daar de pastoors vandaan en
gaan de tienden daar nog steeds naar toe. Zij is niet van de Spaanse troepen, maar ook niet
van de Verenigde Provincies of van de Staatse troepen. De ‘procgie-kerk’ in de vrijheid
Oisterwijk is van Sint-Peter Apostel”. Oisterwijk genoot niet de bescherming van ‘eene vasal
oft smallen Heeren’ en lag zodoende wat onbeschermd op het kruispunt van grote wegen,
maar als parochie of kerkelijke gemeenschap genoot zij de geestelijke bescherming van de
eerste onder de apostelen. “Zeer groot”, zou de parochiekerk van Oisterwijk zijn geweest,
“waar wel 20 altaren konden staan”. In die oude grote en statige Sint-Petruskerk zijn onze
Udenhoutse voorouders gedoopt, getrouwd en begraven. Ze vierden er hun Pasen. Op 11
juni 1587, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd Oisterwijk platgebrand en van de oude
luisterrijke kerk bleef weinig meer over dan een ruïne, die de katholieken in 1648 ook nog
eens kwijtraakten aan de protestanten. Ook in Oisterwijk was men voortaan aangewezen op
een schuurkerk.
Onze Lieve Vrouw had een centrale plaats in de Oisterwijkse parochie. Niet alleen was een
van de twee voornaamste altaren in de kerk aan haar gewijd, maar midden in de ‘Vreijheijd’
had zij een eigen kapel. Van de kerk van Sint-Peter Apostel liep een rechte weg naar ‘Onze
Lieve Vrouw van Mirakel’. Of, met de woorden van de gemeentesecretaris: ‘In dezen
vreijheijd is een schoon cassije oft steenweg, ende staat aan de West eijnde van de cassije
de voorschreven proghiekerk met pastorie en de clooster en aan de Oost eijnde een
raathuijs oft stadthuijs met een capel van Onze Lieve Vrouw van Mirakel, genaemd Onze
Lieve Vrouw aan de Lind eyndt’. Het gaat hier om de huidige Kerkstraat.
De parochie van Oisterwijk heeft een heilige voortgebracht, Jan, de zoon van Lennaert, ofwel
Jan van Oisterwijk, een van de martelaren van Gorkum.
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Hoofdstuk 2

DE EERSTE PASTOOR
1e pastoraat, 1723-1765

Elias Robben
Elias is geboren in Berkel en gedoopt op 22 januari 1691 in de kerk van Oisterwijk. Zijn
ouders waren Arnoldus Jan Robben en Joanna Elias Brocken. Hij was in het gezin de derde
zoon met de naam Elias. De twee naamgenoten zijn waarschijnlijk jong gestorven. Dat kwam
in die tijd wel vaker voor. Zijn naam Elias, een niet alledaagse naam in die tijd, kwam van zijn
grootvader van moederszijde af en was niet ongebruikelijk in zijn familie.
Elias Robben kwam uit een gezin waarin 11 kinderen zijn geboren. Daarvan bleven er
uiteindelijk 6 in leven, drie jongens en drie meisjes. Hij was de jongste van het gezin. Zijn
broer Jan huwde met Jenneken Bergmans. Zij was weduwe van Elias Heiliger Brocke, een
volle neef van haar tweede echtgenoot. Via dit huwelijk kwam de Udenhoutse schuurkerk in
handen van Jan Arnold Robben.
De eerste pastoor stamt van een oud Udenhouts geslacht. Zijn directe voorvader Lambrecht
Leijnen was als vertegenwoordiger van de Udenhoutse dorpsgemeenschap in 1488 direct
betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst met de pastoor van Oisterwijk.
Elias groeide op in een redelijk welgesteld boerengezin in Berkel. Dat blijkt uit het feit dat hij
kon gaan studeren aan de Universiteit van Leuven. Studeren in een verre stad was een heel
avontuur. Er ontstonden dan ook studentenverenigingen, meestal een groep studenten uit
een bepaalde stad, zoals 's-Hertogenbosch of Breda. De studenten uit de Meijerij richtten
ook hun eigen studentenvereniging op, een voor de filosofie- en een voor de
theologiestudenten. De studentenlijsten van de theologen vermeldden in 1711 de inschrijving
van Aelias Robben ex Berkcel. Zijn religieuze carrière hield men ook bij. Achter zijn naam
staat nog: D. et F. Past. in Udenhout. Gratias egit Vicario nostro 1765 relinquens pastoratum
suum alteri adhuc moratur ibidem. De hoofdletter “D” staat voor Decanus (deken) en de “F”
voor Fiscus (penningmeester).
Na het afronden van zijn studie ging Elias Robben op zoek naar een parochie waar hij zich
nuttig kon maken. In 1721 was hij pastoor te Empel (en vermoedelijk alleen in dat jaar). Het
voortdurende getouwtrek rondom de pastoor van Oisterwijk en het feit dat de Udenhoutse
schuurkerk in handen kwam van zijn broer Jan, zijn waarschijnlijk argumenten geweest om
Elias Robben naar Udenhout te laten komen om daar voor de inwoners van Udenhout en
Berkel nu eindelijk een pastoor te krijgen die verbonden was met de gelovigen in deze twee
dorpen.
Hij schreef zijn eerste doop in het register op 9 augustus 1722: Adriana, dochter van Peter
Wouters van Iersel en Elisabeth Adriaan Vermeer. De pastoor noemde zich "pastoor van
Udenhout en Berkel". De inwoners van Berkel echter konden kiezen of zij naar de kerk van
Oisterwijk of naar die van Udenhout gingen.
Elias Robben deed afstand in januari 1765. Op 7 januari schreef hij met bevend maar goed
leesbaar handschrift zijn laatste huwelijk in het huwelijksregister. Het daaropvolgende
huwelijk, op 29 januari 1765, is ingeschreven door zijn opvolger, pastoor Watrin.
Hij had een goed tijdstip gekozen om de fakkel over te dragen. Hij heeft vast gevoeld, dat
zijn gezondheid hem in de steek liet. Enkele dagen voor zijn dood, op 6 mei 1766, maakte hij
zijn testament op voor de schepenbank van Oisterwijk. De huishoudsters kregen een
ordentelijke uitzet. Voor het overige ging de erfenis naar zestien erfgenamen in de familie
Robben. Wel kregen de erfgenamen de opdracht mee om elk jaar een betaling te doen aan
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de Armentafel van Udenhout en Berkel. De betaling bestond uit sestien vaaten Rogge,
bossche maat.
Pastoor Robben werd begraven op 17 mei 1766 in de kapel van Udenhout. Het zal
ongetwijfeld een droevige dag zijn geweest voor de Udenhoutse gelovigen.
De Strijdhoef als pastorie
Zoals we al lazen, had Elias Robben zijn intrek genomen in een deel van de grote Strijdhoef
dat hij gebruikte als pastorie. De nieuwe parochie was nog niet voorzien van een eigen
gebouw en beschikte blijkbaar ook nog niet over de middelen om een dergelijk gebouw op te
richten. De grote Strijdhoef ging in 1760 echter over in andere handen. Pastoor Robben
moest een nieuw onderkomen zoeken.
Zijn kapelaan Watrin was ook aangewezen op een gehuurde woning. Hij huurde een deel
van het huis van Jan Louis van Cattenburgh in de Mortel. Jacob Watrin kwam uit een zeer
bemiddelde familie. Het zal geen toeval zijn dat zijn moeder op 29 maart 1760 een woning
kocht aan de Slimstraat, niet al te ver van de schuurkerk. Die woning droeg de naam
Vijverlust, waarmee waarschijnlijk de uitstraling van het gebouw tot uitdrukking werd
gebracht. Hiermee kreeg Udenhout zijn eerste pastorie. Hoewel het gebouw geen eigendom
was van de kerk van Udenhout, was het voor de Udenhouters duidelijk dat daar de pastorie
gevestigd was. Na de bouw van een nieuwe pastorie door de parochie zou dit huis en de
plaats waar het stond nog lange tijd de naam “de oude pastorie” dragen.
Door deze samenloop van omstandigheden kwamen pastoor en kapelaan(s) te wonen in
hetzelfde huis. Dat was niet gebruikelijk. De kapelaans kregen bij hun bezoldiging een
toelage voor het huren van een eigen woning. In Udenhout konden de kerkregenten dat geld
in hun zak houden. Ze zullen waarschijnlijk voor een hele schappelijke prijs gehuurd hebben.
Een nieuwe schuurkerk
De sfeer in Udenhout zal ongetwijfeld heel opgetogen zijn geweest toen Elias Robben de
aanstelling tot pastoor kreeg. Op materieel vlak viel er nog genoeg te doen. De schuurkerk
was in deplorabele staat. Met kunst- en vliegwerk hielden de parochianen hun kerkgebouw
op de been. De schuurkerk was een bouwvallige houten constructie, van allerlei slecht hout
getimmerd, met daarop een dak van riet en stro. De kap was totaal versleten en vergaan. De
wanden waren gemaakt van houten weegten (gevlochten wilgentakken), aangesmeerd met
een mengsel van mest en leem. De weegten waren geheel vermolmd, zodat de wind in de
kerk vrij spel had. Behalve dat in 1737 de schuurkerk een gemakkelijke prooi was gebleken
voor dieven, waren de kerkmeesters ook bang, dat de bouwvallige schuur bij storm of een
harde wind gevaar liep in te storten. De schuur, die in 1740 in gebruik was als schuilkerk,
was 66 voet lang en 40 voet breed. Dat is ruwweg 19 bij 12 meter. De wanden waren
gemiddeld 7 voeten hoog. Er waren twee eindgevels, met daarin aan de straatkant een
dubbele deur, aan de achterkant een enkele. In de zijgevels zaten aan weerszijden drie
dubbele ramen, aan de straatzijde drie kleine raampjes en aan de achterzijde twee kleine
ramen. In 1740 vroegen de inwoners van Udenhout aan de Staten-Generaal om hen
toestemming te geven tot het bouwen van een geheel nieuwe, stenen kerkgebouw. Het
repareren van de oude kerk kon de mankementen niet meer verhelpen, nieuwbouw was
noodzakelijk. De parochianen maakten het mogelijk om alles te financieren zonder dat de
gemeenschap er voor op hoefde te draaien. Het doorlopen van de procedure duurde enkele
maanden, maar in 1741 kreeg men toestemming uit Den Haag en in 1742 had de
aanbesteding plaats. De nieuwe schuurkerk was groter en had een lengte van 82 voet en
een breedte van 42 voet. De ingang mocht niet aan de straatkant komen. De kerkgangers
zouden via een pad aan de kant van de akkers in de Zeshoeven hun bedehuis moeten
betreden. Alle kerkpaden komen dan ook op dat punt samen. Nog in 1742 konden de
inwoners van Udenhout de ingebruikname van hun nieuwe kerk meemaken. In 1752 vond er
nog een inwendige verbouwing plaats, waarschijnlijk om het aanzien van de kerk te
verbeteren.
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Broederschap* van de Heilige Rozenkrans*
In 1743 richtte men in de nog jonge parochie van Udenhout de Broederschap* van de Heilige
Rozenkrans* op. In deze broederschap* verenigden zich mensen om regelmatig te bidden.
In dit geval vereerden de leden Maria door het bidden van rozenhoedjes*. In de officiële
stichtingsakte, ondertekend door een bisschop in Rome, is vastgelegd hoeveel rozenhoedjes
men iedere keer als de broederschap* bijeenkwam, moest bidden en op welke manier. In
Enschot werd een Broederschap* van de Heilige Rozenkrans* opgericht in 1754. Daarvan is
bekend dat de broederschap* elk jaar op de eerste zondag van oktober het feest van de
Heilige Rozenkrans* moest vieren. Conform een decreet van paus Gregorius XIII herdacht
men een lang vervlogen overwinning op de Turken met het bidden van 150 weesgegroetjes
en 15 onzevaders.
Diefstal
In de nacht van 24 op 25 maart 1754 waren er dieven actief in de Udenhoutse schuurkerk.
Volgens een verklaring van Maria Jan Woestenburgh (kosteres), Adriaan Janse van Rooij en
Wouter Ariens Verhoeven (kerkmeesters van het Roomsche kerkenhuijs in Udenhout)
hadden de dieven twee ruiten uit een van de ramen gehaald, waarmee ze zich toegang
verschaften tot het gebouw. De inbrekers stalen een soo genaamt Silvere Wereltje met een
kruijs er boven, hebbende van onderen een pennetje waar meede het selve was gestelt off
gestooken in de hand van een beeltje van een kintje, welke het Lieve Vrouwe beelt op haar
arm heeft. Ze waren ook in de sacristie* geweest en hadden daar een kastje opengebroken
en geld meegenomen.
Op 2 juli 1754 kwam de heer Juijn, stadhouder aan het Hoog Officij der Stadt en Meijerij,
naar de Udenhoutse schuurkerk en die had precies zo'n zelfde wereldbol met kruisje, die ook
nog precies bleek te passen in de hand van het Kindje Jezus. Onze drie Udenhoutse
getuigen zeiden in de verklaring van 3 juli wel dat het nieuwe zilveren wereldje precies paste,
van goed fatsoen en model was, maar durfden toch niet te verklaren dat het om hetzelfde
zilveren wereldje ging.
Koperen kandelaars
Op 29 april 1756 begroef pastoor Elias Robben een van zijn neven: Willem van
Grevenbroeck, zoon van zijn zuster Maria Robben. Hij was ongetrouwd. Volgens verklaring
van vele jaren later, in 1790, had hij bezoek gekregen van Wouter Verhoeven, regent van de
Roomse kerk in Udenhout. Dat bezoek had tot doel Willem te bewegen iets te schenken aan
de schuurkerk van Udenhout. Wouter Verhoeven had een voorstel. Hij zei, dat de kerk wel
een zilveren wierookvat kon gebruiken. Willem van Grevenbroeck had echter een ander idee.
Hij wilde wel enkele koperen kandelaars schenken, die hij zou laten maken in 'sHertogenbosch.
Kapelaans onder pastoor Robben
Hoewel de pastoor van Oisterwijk het altijd heeft bestreden, was de uitgestrektheid van
Udenhout en Berkel een probleem voor de kerkelijke bediening. Dat bleek eigenlijk al
meteen bij de oprichting van de parochie Udenhout: nog in 1722 kreeg Elias Robben er een
kapelaan bij. De parochie telde meer dan duizend zielen over een zeer uitgestrekt gebied,
van Berkel tot de Zandkant en van ‘t Winkel tot de Loonse Hoek.
Everardus de Bever, 1722-1731
Everardus de Bever, geboren te Boxtel, studeerde te Leuven. Bij de oprichting van de
parochie Udenhout werd De Bever als kapelaan aan pastoor Robben toegevoegd. Bijna 10
jaar heeft De Bever als kapelaan gefunctioneerd in de houten schuurkerk. In 1731 werd
Everardus de Bever benoemd tot pastoor te Orthen, dat hij zou blijven tot aan zijn dood in
1739.
Henricus Brok, 1731-1738
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Henricus Brok, geboren te Oisterwijk, studeerde te Leuven. Vicaris* Gisbert van der Asdonck,
dekenpastoor van Oirschot, benoemde hem in 1731 tot kapelaan in Udenhout en in 1738 tot
pastoor te Baardwijk. Overleden in 1742.
Adrianus Mulders, 1738-1750
Adrianus Mulders, geboren in Drunen en oud-student van Leuven, benoemd tot kapelaan te
Udenhout in 1738. Hij woonde waarschijnlijk in bij zijn pastoor. Hij mocht in 1741 de bouw
van een nieuwe schuurkerk meemaken. Hij werd in 1750 benoemd tot pastoor te Best, waar
hij op 2 april 1762 overleed.
Franciscus Piggen, 1750
Franciscus Piggen, geboren te Tilburg, studeerde te Leuven. Was in 1745-1746 kapelaan
van de Sint-Jan in Den Bosch en van 1746 tot 1750 kapelaan te Leende. In dat laatste jaar
volgde zijn overplaatsing naar Udenhout. Hij had een zeer zwakke gezondheid. Hij is in
Udenhout in de kapel begraven op 21 december 1750.
Merk op dat alle vier de kapelaans zijn overleden, terwijl de oude pastoor Robben nog altijd
in functie was.
Jacobus Watrin,1751(?)-1765
Jacobus Wat(e)rin(g), geboren te 's-Hertogenbosch, studeerde te Leuven. Hij zou de
volgende pastoor van Udenhout worden.
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Hoofdstuk 3

DE OUDE PASTORIE
2e pastoraat, 1765-1786
Jacobus Watrin
Pastoor Watrin is omstreeks 1717 geboren te ’s-Hertogenbosch in een zeer welgestelde
familie. Hij was een zoon van Johan Watrin en Joanna Du Chesne. Jacobus Watrin
studeerde aan de universiteit van Leuven, net als zijn voorganger. Zijn inschrijving in het
register van filosofiestudenten uit 's-Hertogenbosch is van 1737, maar zijn naam is
nadrukkelijk doorgehaald. Verdere aantekeningen over zijn religieuze praktijk ontbreken dan
ook.
Watrin is vermoedelijk in 1751 benoemd tot kapelaan in Udenhout. Sommige bronnen
beweren dat zijn voorganger, kapelaan Piggen, tot 1764 in Udenhout actief is geweest. Het
begraafregister van Udenhout geeft echter duidelijk aan dat op 21 december 1750 Heer
Franciscus Piggen in de kapel is begraven. Het woord Heer wordt alleen maar gebruikt als
het een religieus of een belangrijk persoon betreft. Dat bij zijn inschrijving geen aantekening
staat dat hij kapelaan in de parochie is geweest, is gemakkelijk te verklaren door het feit, dat
hij pas in de loop van 1750 naar Udenhout kwam, ziekelijk was en dus nauwelijks als
kapelaan gefunctioneerd zal hebben. Dat Watrin zijn definitieve kapelaanbenoeming pas
ontving in 1764 van vicaris* Andreas Aerts is een gevolg van het feit dat er in het bisdom in
de jaren voor 1763 geen benoemingen konden worden gedaan, omdat er geen vicaris* was
vanwege verwikkelingen met de drossaard van Den Bosch en met de Staten.
Vanaf 1752 zijn de ouders van Jacob Watrin actief in Udenhout. In 1752 kocht zijn vader
twee stukken houtbos, één in buurtschap Biesmortel en één aan de Gommelsestraat. In
1756 kocht zijn moeder, zij was toen al weduwe, de hoeve de Knijperij aan de duinrand.
Achtereenvolgens kocht zij nog Vijverlust in 1760, in 1761 een hoeve aan de Grote Steeg en
in 1763 nog een hoeve, deze keer van de tafel van de Heilige Geest in 's-Hertogenbosch op
het Hooghout in Biezenmortel, naast de Prinsenhoeve. Daarmee verkreeg de familie Watrin
een aanzienlijk bezit in Udenhout. Dat was een belangrijke financiële steun in de rug voor de
pastoor en daarmee voor de parochie van Udenhout.
Toen pastoor Robben in 1765, wegens hoge leeftijd, zijn functie als pastoor van Udenhout
en Berkel neerlegde, werd Jacobus Watrin tot zijn opvolger benoemd door de vicaris* van
het bisdom.
Uitbreiding van de schuurkerk
De Udenhoutse parochie floreerde zo goed, dat de schuurkerk te klein bleek. In 1767 zonden
de pastoor en zijn kerkmeesters een verzoek naar de Staten-Generaal voor het vergroten
van hun kerk. Op 25 mei 1767 kwam de toestemming om de schuurkerk te vergroten met
drie stijlgebinten ter lengte van in totaal 32 à 33 voet. De uitbreiding kwam aan de zijde van
de akkers van de Zeshoeven. Op 27 juni kocht men de benodigde grond van Hendrik
Berkelmans. Behalve de vergroting van het kerkgebouw realiseerde het kerkbestuur een
sacristie* en een vergader- en spreekkamer. In de kerk kwamen drie te repareren of te
veranderen altaren, twee biechtstoelen, een communiebank en een nieuwe preekstoel. In
1774 bleek, dat de gevel aan de straatzijde (Slimstraat) in slechte staat was. De stenen
dreigden uit de muur te vallen en de ramen en deuren in deze gevel waren totaal verrot.
Bovendien vonden de kerkbezoekers, dat er te weinig daglicht in de kerk kon komen. In de
wintermaanden drong tot 10 uur in de ochtend nauwelijks enig licht de kerk binnen. Men
moest zich op die dagen behelpen met kaarsen. Op 13 mei liet het kerkbestuur een nieuw
verzoekschrift bij de Staten-Generaal deponeren. Na beoordeling van de daartoe
ingewonnen adviezen kreeg de parochie vrij vlot goedkeuring voor haar plannen. Er kwam
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nog in datzelfde jaar een nieuwe gevel aan de straatzijde. Men verbeterde meteen de
lichtintreding en repareerde de vloeren en het plafond. Binnen de kerk kregen de altaren een
nieuwe witte verflaag.
Jacobus Watrin gebruikte Vijverlust als zijn pastorie. In de akte waarin zijn moeder Vijverlust
kocht, stond het omschreven als een hoeffje oft steede lands, bestaande uit huijsinge,
schuur, hoff, teul, weij en heijlanden, gelegen onder dese dingbancke van Oosterwijk tot
Udenhout in de Slimstraat. De vorige eigenares was Adriana Donquers uit ‘s-Hertogenbosch,
terwijl Gijsbert van Iersel de woning als laatste bewoonde. De woning Vijverlust achter in de
Slimstraat is in de volksmond bekend als “de oude pastorie”.
Problemen met reservering van plaatsen
Onder de oude pastoor Robben waren er parochianen die recht hadden op hun eigen plaats
in de kerk. Dat recht was vaak gekoppeld aan het feit, dat zij of hun ouders hadden
bijgedragen aan de bouw van de eerste stenen schuurkerk. Nieuwe bezems vegen schoon
en pastoor Watrin was het met deze regeling helemaal niet eens. Hij vond, dat geen enkele
parochiaan gerechtigd was een zitplaats als zijn persoonlijke voorrecht te claimen. Ook niet
als die persoon zelf de bank of zitplaats daar heeft laten plaatsen. Beide partijen kwamen
niet tot elkaar. Daarom zochten de pastoor en zijn kerkregenten in 1767 steun voor hun
standpunt bij de Staten-Generaal. Zij vroegen op hun beurt de stadhouder van Oisterwijk om
advies in deze kwestie. Bij zijn onderzoek kwam deze tot de conclusie, dat de directie van de
kerkfabriek tot de exclusieve bevoegdheden van het kerkbestuur behoorde. Niemand anders
was gerechtigd tot het beheer van de banken, stoelen en zitplaatsen in de kerk. Alleen het
bestuur mocht de banken verhuren. De opbrengst zou moeten dienen voor het betalen van
onkosten van de uitgevoerde reparaties aan de kerkschuur. De Staten-Generaal besloten
daarop, dat het beheer van de banken, stoelen en zitplaatsen in de Roomse kerkschuur van
Udenhout, in alle redelijkheid toekwam aan het kerkbestuur. De onrechtmatig geplaatste
banken moesten verdwijnen.
Kerkregenten
Aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog en daarna, toen er een verbod was op de
openbare uitoefening van het katholieke geloof, moesten geestelijken er voortdurend op
bedacht zijn dat ze gearresteerd konden worden. In die situatie was het logisch, dat een
burger de papieren en gelden van de parochie onder zijn beheer had. Die tijd was inmiddels
voorbij, maar pastoor Robben had de situatie, dat een burger (een kerkregent) over alle
papieren en gelden ging, laten voortbestaan. Omdat hij in dezelfde parochie werkte als waar
hij geboren was, is dat niet zo vreemd. Hij was helemaal gewend aan deze gang van zaken.
Voor pastoor Watrin lag dat heel anders en hij was allerminst gelukkig met deze situatie. Hij
wenste zelf de hand vrij te hebben en zelf zijn parochie te besturen, zoals dat al bij andere
parochies in de omgeving het gebruik was. Maar de Udenhouters wilden daar niets van
weten. Zij wilden het verworven recht niet laten varen of, zoals een kerkmeester in 1767
stelde: De pastoor is wel pastoor, maar hij is evenwel niet meester van onze brieven van de
kerk. Veel later in 1782 had pastoor Watrin eigenhandig het salaris van zijn kapelaan met 20
gulden verhoogd. De kerkmeesters trokken het prompt van zijn eigen salaris af. In datzelfde
jaar overleed kerkmeester Steven Burgmans, die vanaf 1767 kerkregent was geweest. De
kerkmeesters riepen zijn erfgenamen op om rekening en verantwoording af te leggen en
daarna de papieren over te dragen aan de kerkmeesters. Maar de pastoor was hen voor
geweest. De kerkmeesters benoemden echter uit hun midden een nieuwe kerkregent,
namelijk Michiel Peijnenburg. Het was deze kerkregent, die een jaar later rekening en
verantwoording aflegde in de protestantse kapel. De volle vergadering koos twee nieuwe
kerkmeesters. De pastoor was daar niet bij aanwezig. Hij schreef een verontwaardigde brief
aan de vicaris-generaal: hebbe hierover verscheyde heeren pastores gesproocken, die
eenpaerlyck van gedaghten syn dat deesen voorval een heel groot gevolgh sal geeven voor
heel de Meierij. De kerkregenten namen in dat jaar een kerkbank in bezit en zeiden dat sy
meesters van het dorp waren.
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Deservitor*
Pastoor Watrin overleed in 1786. Hij is de laatste persoon, die begraven is in de oude
Cruijsstraetse Lambertuskapel.
Na de dood van pastoor Watrin duurde het even voordat er een nieuwe pastoor benoemd
werd. Twee maanden lang was kapelaan Smarius deservitor, waarnemend pastoor.
Kapelaans onder Pastoor Watrin
Gulielmus van Gastel, 1765-1766
Gulielmus van Gastel, geboren te Eindhoven, studeerde te Leuven en behaalde de graad
van baccalaureus formatus in de theologie. Waarschijnlijk kwam Van Gastel in de laatste
maanden van het pastoraat van pastoor Robben als assistent te Udenhout (1765) en bleef
nog enige maanden als kapelaan bij pastoor Watrin tot begin 1766, waarna hij kapelaan te
Eindhoven werd. Hij trad daar later op als deservitor* en werd aansluitend op 25 maart 1789
pastoordeken van Eindhoven. Van Gastel overleed op 31 januari 1816, na gedurende 50
jaren met de zielzorg in zijn geboortestad belast te zijn geweest.
Adrianus Jacobus Bruers, 1766-1775
Adrianus Bruers was geboren te Tilburg en studeerde te Leuven. Van 1763 tot 1766 was hij
kapelaan te 's-Hertogenbosch (parochie Sint-Jacob) en hij werd in 1766 kapelaan te
Udenhout onder pastoor Watrin, waar hij werkzaam bleef tot 1775. Hij woonde niet in bij zijn
pastoor, maar had een woning elders in het dorp. In 1775 werd Bruers benoemd tot pastoor
te Helvoirt en woonde daar evenals zijn voorgangers op dezelfde plaats, waar de huidige
pastorie staat. Hij overleed relatief jong op 4 april 1782.
Lambertus van Will, 1775-1776
Lambertus van Will, geboren te Sint-Oedenrode, studeerde te Leuven. Toen hij begin 1775
als assistent naar Driel ging, maakte hij een fout: hij ging al naar Driel, voordat de pastoor
aldaar dat had kunnen aankondigen. Vanwege deze fout kreeg hij een overplaatsing naar
Udenhout. Maar al op 26 februari 1776 benoemde Vicaris* Aerts hem, na verkregen
goedkeuring, tot deservitor* te Driel bij de oude pastoor Joannes Luypen, en na diens
overlijden op 4 augustus 1776 tot pastoor aldaar. In 1787 werd hij tot districtsdeken
benoemd. Hij stierf te Driel op 23 oktober 1806.
Willem Smarius, 1776-1793
Willem Smarius, geboren in 1747 te Goirle en afkomstig uit een zeer vroom gezin waar vier
broers priester werden. Hij bleef 17 jaar als kapelaan in Udenhout, woonde zelfstandig in de
tijd van pastoor Watrin, maar ging onder diens opvolger pastoor Van den Boome ook op de
pastorie wonen. Smarius kreeg in 1793 zijn aanstelling als pastoor van Breugel en werd als
zodanig op 11 september 1795 door de deken van Eindhoven Van Gastel, die ook zelf
kapelaan in Udenhout was geweest, ingeleid. In 1804 kregen de Breugelse katholieken de
fraaie maar zeer vervallen parochiekerk terug, waar Smarius op 6 september voor de eerste
keer na 1648 het Heilig Misoffer opdroeg. Sinds 1820 stonden assistenten de hoogbejaarde
herder bij. Hij overleed te Hechtel (België) op 16 augustus 1827, op 80-jarige leeftijd.
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DE DEKEN
3e Pastoraat, 1786-1824
Lambertus van den Boome
Lambertus van den Boome is op 25 maart 1749 geboren in Lierop als zoon van Franciscus
van den Boome en Wilhelmina Voermans. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven. Hij
was aanvankelijk kapelaan in Oirschot. In 1786 kreeg hij zijn benoeming tot pastoor van
Udenhout. Hij was toen 37 jaar. In 1811 volgde de benoeming tot deken van Orthen, die hij
combineerde met zijn functie in Udenhout.
Pastoor Van den Boome was 38 jaar pastoor van Udenhout, van 14 december 1786 tot 20
april 1824. Zijn graf lag niet in de kapel, zoals die van zijn beide voorgangers, maar buiten de
kapel, ongeveer waar de vroegere dorpspomp bij het raadhuis stond.
Pastoor Van den Boome maakte gedurende zijn pastoraat aantekeningen. Hij besloot die
aantekeningen met een oproep aan zijn opvolgers: Wanneer iemand een overledens naam
op het zielboek verlangt geplaatst te hebben, betaalt hij voor de eerste reize twee
schellingen. Men teekent op het zielboek aan het jaar en de maand der in of opschrijving.
Het aflezen van het zielboek geschied, gelove ik, na den zin der meeste ingezetenen, hier
dikwilder zoo liever. Ik deed het om de 2 of 3 weken, en hoorde tog deswegens geen klagten.
Ik las het af, dan eens onmiddellijk voor de mis, somtijds na het Evangelie, en meerendeels
na de H.-Communie. Lees duidelijk: de grootsten hoop luistert als vinken en zoo het schijnt,
scherper en met meer aandagtigheid, dan wanneer er gecatechizeerd of gepredikt word. Ik
begon het zielboek met deze woorden: De gebeden worden verzogt voor de Eerw. Heeren
Elias Robben, Jacobus Watrin, geweze pastoors van deze gemeente, en dan verder met die
naam, die in het laatslede jaar met de maand van de tegenwoordige actueele afleezing invalt
of er het naasten op volgt. Gij ziet, Eerwaarde opvolger, dat ik mijne twee voorzaten altijd
aan de christelijke gedachtenis dezer parochianen heb aanbevolen. Dit deed ik zonder
daarvoor eenige de minste retributie van de menschen te genieten of te verwagten: zou ik
ook wel, behalven op uwe gebeden, die ik zoo hoog zal noodig hebben, op deze uwe gunst
mogen staat maken?
De Franse Revolutie
Het pastoraat van pastoor Van den Boome was er een van enorme veranderingen,
teweeggebracht door de Franse Revolutie.
In het laatste kwart van de 18e eeuw was de Industriële Revolutie begonnen in Engeland. In
plaats van thuiswerkers, in gilden georganiseerde zelfstandige ambachtslieden, kwamen er
steeds meer fabrieken, met enkele werkgevers (de kapitaalverschaffers) en veel werknemers.
De toegenomen productie in fabrieken bracht ook veranderingen in de handel. Goederen
moesten over steeds grotere afstanden worden vervoerd. Naast deze vooral economische
ontwikkelingen ontstond een andere denkwijze, bekend onder de naam Verlichting, die zich
vooral kenmerkte door een optimistisch vertrouwen in het kunnen van de mens. Een en
ander leidde ondermeer tot een streven naar onderwijs voor iedereen en naar een bestuur
waarin alle groeperingen in de samenleving zijn vertegenwoordigd. Het nog middeleeuws
aandoende bestuur van een vorst en zijn vertrouwelingen paste niet meer bij deze tijd. In
Frankrijk leidde dit tot de Franse Revolutie 1789-1795. De Franse Revolutie bracht in vrij
hoog tempo een vernieuwing, die tot op de dag van vandaag een basis vormt voor onze
samenleving. Aspecten daarvan zijn eenheid van bestuur, eenheid van wetgeving, eenheid
van rechtspraak, gelijkheid voor de wet voor iedereen, godsdienstvrijheid en vrijheid van
onderwijs. De Franse Revolutie had ook tot gevolg, dat oude rechten van adel en kerk niet
meer golden. Adellijke goederen en kerkelijke bezittingen werden op grote schaal onteigend
en verdeeld onder de bevolking. De rest van de Europese vorstenhuizen zag dit met lede
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ogen aan en wilde deze veranderingen natuurlijk buiten de deur houden. Daar zijn ze
uiteindelijk niet in geslaagd. In Nederland veranderde de situatie, toen stadhouder Willem V
naar Engeland vluchtte. Nederland riep zich uit tot de Bataafse Republiek. Uitgeweken
patriotten, de geuzennaam voor de aanhangers van de Franse ideeën, kwamen terug uit
Frankrijk, helemaal vol van de nieuwe tijd. De Franse Revolutie vond ook hier een voedzame
bodem.
In april 1798 ontstond er in Udenhout ook een patriottische sfeer. Op 3 april verschenen twee
vertegenwoordigers namens het Intermediair Administratief Bestuur van het Voormalig
Gewest Brabant en toonden een lastgeving ter reorganisatie van onderscheidene
municipaliteiten (gemeenten) in dit gewest, waaronder de gemeente Udenhout mede was
begrepen. Zij ontsloegen het oude bestuur en stelden twee borgemeesters en vier zetters
aan, die na aflegging van de verklaring van onveranderlijke afkeer van het stadhouderschap
in hun ambt werden bevestigd. In 1800 benoemde het nieuwe gemeentebestuur voor het
eerst sinds 1648 weer een katholieke schoolmeester. De dwang om een protestant te
benoemen bestond niet meer. In 1803 volgde de juridische zelfstandigheid van Udenhout: Bij
reglement van het Departementaal Bestuur van Brabant van 22 maart 1803 kwam er een
eind aan de zogenaamde Eninghe van Oisterwijk. Udenhout en Berkel kregen een eigen
civiele rechtbank. Jan Andries van den Bosch werd benoemd tot schoutciviel, waaraan vijf
schepenen voor Udenhout en twee voor Berkel waren toegevoegd. Negen dagen later, op 31
maart 1803, kregen borgemeesters en zetters hun ontslag en kwam er een gemeentebestuur
van 7 leden en 4 gecommitteerden. Op 25 oktober 1804 is het aantal leden van het
gemeentebestuur teruggebracht van 7 naar 5. In 1810 werd Holland ingelijfd bij Frankrijk. Op
1 januari 1811 startte de invoering van de burgerlijke stand. Maire Jan van den Bosch, de
eerste burgemeester van Udenhout van 1810 tot 1813, gelastte de pastoor om het
doopregister van de parochie beschikbaar te stellen voor de burgerlijke stand. De pastoor
maakte toen een volledig handgeschreven kopie ad apicem et iola unum originali
consentaneum. In 1815 kwam met de slag bij Waterloo een eind aan het korte imperium van
Napoleon, maar de verworvenheden van de Franse Revolutie waren over geheel Europa
verspreid.
Een nieuwe pastorie
De eerste zorg van pastoor Van den Boome was het vinden van een nieuw onderkomen. De
oude pastorie was per slot van rekening eigendom van de familie van de overleden pastoor
Watrin. Pastoor Van den Boome moest met enige spoed op zoek naar een nieuwe pastorie.
Hij was in december 1786 in Udenhout gekomen. Twee maanden daarna al kochten Michiel
Peijnenburg en Jan van Strijdhoven als regent en kerkmeester van de Udenhoutse parochie
een stuk akkerland aan de Kreitenmolenstraat van 3 lopens. De verkoper, Francis Joost
Maes, bedong dat de koper verplicht was om op dit perceel te bouwen een huijsing welke zal
moeten dienen tot wooning voor den Roomsch Pastor. De akker kostte 815 gulden en 15
stuiver. Maar de parochie had blijkbaar niet zoveel geld, want tegelijkertijd tekenden de
kerkbestuurders een schuldbekentenis aan Francis Maes van 800 gulden en 20 stuivers
tegen 3% rente.
De bouw van de nieuwe pastorie heeft twee jaar geduurd. Het was een flink en goed gebouw.
Links van de voordeur bevond zich de zit- en slaapkamer van de pastoor, rechts een zaal
voor vergaderingen, boven de deur een kamertje voor het Heilig Sacrament, rechtsboven,
dus boven de vergaderzaal, woonde de kapelaan. Er waren ook twee bijgebouwen, een
paardenstal en een koetshuis. Het geheel was omgracht. Pastoor Van den Boome heeft een
eerste steen gelegd onder de dorpel van de voordeur. Daarop staat alleen een datum: 28
april 1788.
Nieuwbouw Cruijsstraetse kapel
In datzelfde jaar 1788 verdween de middeleeuwse kapel aan de Cruijsstraet onder de
slopershamer. Het onderhoudsgevoelige gebouw bleek niet langer bestand tegen de tand
des tijds en sloop was onvermijdelijk. De nieuwe kapel was helemaal ingericht voor de
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protestantse eredienst. De katholieken hadden er niets meer te zoeken. Wat er met de oude
graven in de kapel is gebeurd, is niet bekend, maar vanaf deze tijd vonden er geen
begrafenissen meer plaats in de Udenhoutse kapel.
Incompetente competenties
Pastoor Van den Boome was nog meer dan zijn voorganger Watrin aangewezen op de
inkomsten van de parochie. De bouw van een nieuwe pastorie, zijn salaris en dat van zijn
kapelaans en alle verdere uitgaven moesten allemaal door de parochianen worden
opgebracht. In "De geschiedenis van het bisdom Den Bosch" van A.J. Coppens staat een
aantekening van pastoor Van den Boome: De administratie of kerkeraad bestond eertijds uit
den eerwaarde heer pastoor en twee kerkmeesters. Later zijn er nog twee bijgekomen.
Bovendien behoorde daartoe van ouds zeker iemand, die men kerkregent noemde: deze
betaalde alles wat de kerk schuldig, en ontving alles waartoe zij geregtigd was, waarom hij
eer thresorier of geldbewaarder dan regent genoemd had moeten worden. Van oudsher was
de taak van de kerkmeesters het rondgaan met de schaal. Het gecollecteerde droegen zij
maandelijks af aan de kerkregent, die daarvan schriftelijk aantekening hield. De regent
verzorgde in de loop van het jaar ook diverse betalingen, zoals de competenties
(vergoedingen) voor pastoor en kapelaan en het onderhoud van de kerk. Op de laatste dag
van december (tenzij dat een zondag was) legde de regent verantwoording af aan pastoor
en kerkmeesters. Alle aanwezigen ondertekenden de eindverantwoording. De vergadering
op 31 december vond doorgaans op de pastorie plaats. Bij die gelegenheid was het
gebruikelijk vier of vijf flessen wijn te drinken, betaald door de regent. Formeel bleef een
kerkmeester twee jaar in functie, maar in de praktijk bleven mensen jarenlang op hun post en
werden in de loop van de tijd echte vertrouwelingen voor een pastoor. De datum van stoppen
en aantreden was ook 31 december.
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat pastoor Watrin in voortdurende onmin leefde met
zijn kerkbestuurders. Pastoor Van den Boome wist in 1787 een akkoord te bereiken. De
regenten beloofden niet langer te zullen optreden als auditeur van de rekeningen, althans
niet uit hoofde van hun functie. Zij mochten echter wel de auditeurs benoemen, terwijl de
parochianen bij het afleggen van de verantwoording over de rekeningen aanwezig mochten
zijn. Tevens maakte men bepalingen over de benoeming van kerkmeesters. Het
benoemingsrecht kwam geheel aan de pastoor en de zittende kerkmeesters, terwijl de
dorpsregenten de kerkregent mochten benoemen. Het dorpsbestuur behield op die manier
invloed op de kerkelijke zaken.
Desondanks was pastoor Van den Boome niet tevreden over de gang van zaken. Hij vond,
dat de kerkbestuurders veel te zuinig waren, waardoor de pastoor moest leven van een veel
te klein salaris. De pastoor had het over zijn incompetente competentie.
Met zijn competentie van 250 gulden per jaar uit de kerkekas had Van den Boome
voortgesukkeld totdat de door hem gebouwde pastorie in 1795 geheel was afbetaald. Toen
riep hij de kerkeraad bijeen en vorderde categorisch 100 gulden meer. De kerkeraad voelde
er niets voor en stelde voor een advocaat in de arm te nemen. Van den Boome schreef:
Waarop ik in eenen schaaterende lagh uitbarstende hem en hun antwoordde: ja vrienden,
raadpleegh, overlegt, adviseert, consulteert, waar en zoveel het u lieden believen zal; maar
komt, zonder verzuim, vandaag over agt dagen wederom bij mij, niet om nog over de zaak te
handelen, maar alleenlijk om van u lieden te hooren een van deze twee woordjes, ja of neen.
En het jawoord kwam.
Vanaf 1795 ontving de pastoor voor zijn diensten een vergoeding van 350 gulden per jaar. In
1816 kwam er nog eens 60 gulden bij vanwege de toegenomen lasten en de
prijsverhogingen.
Van oudsher was het gebruikelijk om inzamelingen in natura te houden. Zo was er een
eierenomgang met Pasen, een boteromgang op de maandag na Sacramentsdag en een
rogge-omgang in de winter. Voor de boteromgang maakte de kosteres met een gezellin de
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ronde door het dorp. De opbrengst was ten behoeve van de kerk. Pastoor Van den Boome
heeft er toe bijgedragen, dat in de loop der jaren mensen geld gaven in plaats van boter. Hij
schreef daarover: Of liever botergeld, zegge ik, want de milde vriendjes waarschijnlijk
begrijpende, dat men niet zoo welvoegelijk en zonder schande een punctum boter kan geven
als een weinigje gelds.
De rogge-omgang gebeurde door de kapelaan en kerkbestuurders en was bedoeld om de
kapelaan te bekostigen. Dat was blijkbaar een aantrekkelijke omgang die wel eens 300
gulden opbracht. Maar vanaf 1797 kwam er gemor uit het dorp, omdat de vorige pastoor
blijkbaar had toegezegd dat de rogge-omgang zou kunnen vervallen als de competentie van
de pastoor met 100 gulden zou worden verhoogd. Er bestond ook al sterke ontevredenheid
over de tiendheffing van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven. Die belasting was al
eeuwenoud en was gekoppeld aan de Oisterwijkse kerk. Het leidde uiteindelijk tot een
afspraak, dat men 300 gulden zou ophalen en dat die voortaan ten goede zouden komen
aan de Udenhoutse parochie. Pastoor Van den Boome heeft van begin af aan de ontvangen
300 gulden direct aan zijn kerkbestuurders gegeven.
We zien pastoor Van den Boome regelmatig opduiken in de testamenten van Udenhouters.
Hij was er blijkbaar actief mee bezig om te zorgen, dat de welgestelden in het dorp de kerk
niet vergaten op het moment, dat ze hun laatste wilsbeschikking vastlegden. In 1805
verkreeg hij 150 gulden van Peter Joost Jorisse en in 1806 100 gulden van Johannes
Laurens Koolen, de schoolmeester. In datzelfde jaar kreeg hij ook nog 20 gulden van
Cornelia Wijnant van Abeelen. Zelf bleef hij ook niet achter. In zijn testament bepaalde hij dat
er binnen twee maanden na zijn dood 600 gulden in handen moest komen van Wilhelmus
Michiel Pijnenburg om daar meden te doen zo en gelijk hem door den Testateur is te kennen
gegeeven.
De schuurkerk
Pastoor Van den Boome had zich in zijn pastoraat slechts beperkt tot het op orde houden
van de schuurkerk. Na de laatste uitbreiding was het gebouw kennelijk bouwkundig goed in
orde en ook groot genoeg voor de Udenhoutse parochie. Het gewone onderhoud ging
natuurlijk wel door.
In de nacht van 2 op 3 december 1801 waren er opnieuw inbrekers actief in de schuurkerk.
Kerkmeester Pieter van Waalwijk kwam op de morgen van 3 december bij de kerk aan die bij
binnenkomst in de kerk, zag dat beide knippen los waren en dat onder het laatstegenoemde
glasraam buiten de kerk een eegd stond die het eigendom bleek van Jan Robbe, te
Udenhout. Hij vond een offerblokje dat open stond en waar geld uit ontbrak, Item een kastje
dat onder het Lieve Vrouwebeeld stond, was vermist, en een zwart en een wit baarkleed.
Ook constateerde hij, dat het witdek of dwijlkleed op het grote altaar was beschadigd doordat
er een stuk was afgesneden, en hij vond nog een afgesneden stuk onder het tabernakel. De
schepenen van Oisterwijk, die het onderzoek deden, gingen naar Francis Ennekens,
molenaar op de Kreitenmolen, die verklaarde dat hij op 3 december in zijn schop heeft
gevonden 2 lappen zwart stof, 3 lappen pellen (met figuren doorwerkt handgeweven
linnengoed) en een stukje neteldoek en twee ende lijsten, en later nog enige stukjes touw die
waarschijnlijk van zijn rosdoek waren afgesneden die hij ook miste. Tenslotte verklaarde hij
in zijn schop een legplaats van stro gevonden te hebben, waar waarschijnlijk iemand de
nacht op heeft doorgebracht.
Op 18 januari 1806 was er weer een inbraak in de kerk. Er waren twee ruiten ingegooid en
de pastoor verklaarde, dat hij uit de kerk een binnendek van het altaar, een baarkleed en een
paar gordijnen miste.
Burgerlijke stand
Met de komst van de Fransen werd ook in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd. Dat
gebeurde onder leiding van koning Lodewijk Napoleon, een broer van de Franse keizer. Op
27 december 1803 meldde zich Johannes Scholtze om de geboorte van zijn zoon Jan aan te
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geven. De ambtenaar vond de naam Scholtze blijkbaar een moeilijke naam, want hij schreef
de vader in als Johannes Scholders. Nu was Scholtze zelf lutheraan en zijn vrouw Maria
Schoenmakers katholiek. Vanuit gemeente en parochie werd iemand gezocht om er op toe
te zien, dat het kind een deugdelijke katholieke opvoeding zou krijgen. Men vond de weduwe
Elisabeth Boudewijns-Smijers op ’t Winkel bereid om die taak op zich te nemen. Dat werd al
genoteerd bij de geboorte-aangifte.
De Leuvense mis
De pastoor kwam in december 1808 of kort daarna opnieuw in conflict met zijn parochianen.
Het zat hem zo dwars dat hij een zeer uitvoerige brief schreef aan zijn superieuren. Het ging
om het bedrag dat het koor wilde ontvangen voor het zingen van de Leuvense mis. Het koor
vroeg 25 stuivers per keer en de pastoor wilde niet meer betalen dan 18 stuivers standaard,
een enkele keer 20 of 21 stuivers. Daarop gingen de zangers in staking. Pastoor Van den
Boome stond enkele keren tevergeefs op de zangers te wachten, onder andere op SintLuciedag (13 december). De kwestie duurde zolang voort, dat het ook buiten de parochie
gespreksstof werd waardoor ook de pastoor schade leed …. Stellende men, gelijk het
meestal gaat, die zaak in een valsch en tevens voor de pastoor ongunstig dagligt. Voor de
gildemis, rond 20 januari, zag het er naar uit dat er opnieuw geen zangers aanwezig zouden
zijn. De pastoor trad echter streng op en wist er twee zover te krijgen, dat ze het koor
opgingen. Samen met kapelaan Van Will waren ze gedrieën voor ditmaal de zangers. De
voorzanger en enkele koorleden brachten bij de gesprekken met de pastoor naar voren dat
de koren in de omliggende plaatsen meer betaald kregen, maar dat bleek na onderzoek
onwaar. Ze beweerden ook, dat ze onder pastoor Watrin 25 stuivers kregen, maar dat kon
niemand bevestigen. De staking van de zangers begon pastoor Van den Boome dermate
parten te spelen, dat hij zijn kapelaan Christiaan van Will op de koorleden afstuurde met de
opdracht hun nogmaals hunne slegte handelwijze voor te stellen en daar bijzonder op aan te
dringen, dat zij, indien ze gefondeerd klagten meenden te hebben, dezelve eerst zonder
verder het zingen te staaken aan den pastoor zouden voorbrengen. Deze missie had het
gewenste effect. Nog diezelfde avond kwam de voorzanger met nog een koorlid bij de
pastoor langs om de kwestie te bespreken. De pastoor zei, dat hij alleen met hen wilde
spreken als hij er van op aan kon, dat wat zij deze avond afspraken ook voor de overige
koorleden zou gelden. Tijdens het gesprek bleek al snel dat het probleem niet lag in de
betaling. De bepalingen rondom de teerdag van het koor, die in een eerder koorreglement
waren vastgelegd, vormden het struikelblok. De voorzanger bracht vijf punten in die het koor
graag opgelost wilde zien. Het eerste ging over de betaling van de Leuvense mis. Er
ontstond snel overeenstemming doordat duidelijk werd dat niet alle besproken missen
noodzakelijk Leuvense missen hoefden te zijn maar dat zeer wel kon worden volstaan met
ordinaire of gregoriaansche zang en dat men de bepaaling van het zangloon aan Zijn
Hoogwaarde overlaaten en daarmede genoegen neemen zou. De tweede eis was van een
heel andere orde. De koorleden wilden graag dat er jonge dogters bij hun jaarlijkse
traktement zouden toegelaaten worden. Pastoor Van den Boome was hier zeer uitgesproken
over: Al moest er, zeide ik aanstonds, nimmer meer gezongen worden, zal ik dat niet
toestaan en ik verstaan niet alleen dat hier van nooit meer gesprooken maar zelfs ook niet
gerept zal worden.
Als derde punt wilden de zangers, dat hun moeders ook op de teerdag mochten komen.
Pastoor Van den Boome was hier weliswaar tegenstander van, maar alleen uit het oogpunt
dat het de zangers meer zou kosten op die dag. Hij kon hier verder wel mee instemmen. Het
vierde punt behelsde de instelling van een tweede teerdag. De pastoor had hier geen
bezwaar tegen als het den tweeden dag maar gaat volgens regels en conditien, gesteld voor
eenen. Als laatste wilden de koorleden dat op de tweede teerdag getrouwde Udenhouters
die niet tot het koor behoorden voor eigen rekening mochten meedoen. Pastoor Van den
Boom schrijft daar bij: Nota. Dit is hier voorheen en van ouds in voege geweest dat
zommigen mans en vrouwen den tweede dag de maaltijd, maar op eigen beurs, hielden bij
de zangers, waar van het kwam dat behalve het gewoel en, gelijk signoor zegt, het lawaaid
zonder welke een boer tog geen vermaak schijnt te kunnen hebben, de waard de zangers op
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den tweeden dag voor half geld tracteerde. Hoewel hij hier eigenlijk een volstrekte
tegenstander van was en dat ook een tijd volhield en probeerde te argumenteren gaf hij
tenslotte toe. De rust was weer hersteld. Het koor was weer present op alle dagen dat het de
kerkvieringen moest opluisteren.
Pogingen de kapel te naasten
In 1798 en 1809 ondernamen de Udenhouters pogingen om de kapel weer in handen te
krijgen. In de Staatsregeling van 1798 was als beginsel opgenomen, dat vroegere katholieke
kerken weer teruggegeven moesten worden. Op 13 september 1798 overhandigde de
gemeente Udenhout aan de kerkvoogd en notabelen van de in Udenhout gevestigde
Nederduits Gereformeerde Kerk een schikking tot naasting van het kerkje. De Udenhoutse
protestanten antwoordden binnen een week dat dit kleine koepelkerkje veel te klein is voor
de 1600 à 1700 zielen tellende Rooms Katholieke parochie. De staatsregeling is bovendien
niet van toepassing, omdat de bouw van het kerkje betaald is uit de dorpskas. Als de kapel
met particuliere fondsen was gesticht, waren de kansen groter geweest.
In 1809 deed de gemeente een nieuwe poging om de kapel in handen te krijgen en schreef
een verzoek aan de Minister van Eeredienst en Binnenlandse Zaken om de kapel tot privaat
eigendom te verklaren. Bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1810 werd beslist, dat de
Hervormde kapel het private eigendom van die kerk was, omdat de kapel eertijds niet
behoorde tot de private goederen van een parochie.
Deken van Orthen
In 1811 werd pastoor Van den Boome deken van het dekenaat Orthen, waar Udenhout toen
toe behoorde.
Na de oprichting van het bisdom 's-Hertogenbosch in 1559, kwam er in 1571 een nieuwe
dekenale indeling. Een van de nieuwe dekenaten was Orthen, waartoe 20 parochies
behoorden, te weten Alem, Berlicum, Boxtel, Dinther, Dungen, Empel, Engelen, Esch,
Gemonde, Sint-Michielsgestel, Haaren, Heeswijk, Helvoirt, Oisterwijk, Orthen, Rosmalen,
Schijndel, Vlijmen, de Sint-Peterskerk en de Sint-Lambertuskerk in Vught. In 1603 kreeg
Liempde (onder Boxtel) een eigen parochie en sloot zich ook aan. Dinther en Schijndel
gingen over naar het nieuwe dekenaat Sint-Oedenrode. In 1717 kwam Cromvoirt, als
zelfstandige parochie afgescheiden van Vught, erbij en in 1722 Udenhout, als zelfstandige
parochie afgescheiden van Oisterwijk.
Als deken kwam pastoor Van den Boome nog al eens in andere parochies. Men vroeg hem
eens of de mensen van Udenhout beter waren dan die van Haaren. De deken balde zijn
vuist en wees met de vinger op de kneukels, waarbij hij zei: Haaren en Udenhout, knokkels
van mensen. Voor de pastoor waren de mensen keihard, zoals hij hen had meegemaakt
rondom alle mogelijke financiële kwesties, zoals zijn salaris en zoals bij de staking van het
mannenkoor.
Kapelaans onder Pastoor Van den Boome
Willem Smarius, 1776-1793
Zie vorig hoofdstuk.
Joannes Branten, 1793-1797
Joannes Branten was geboren te Mierlo en studeerde te Leuven, waar hij de graad van
baccalaureus in de theologie behaalde. In 1793 tot kapelaan van Udenhout benoemd,
woonde hij in bij pastoor Van den Boome en werd einde 1796 benoemd tot pastoor te Loon
op Zand, welke betrekking hij in het begin van 1797 heeft aanvaard, als opvolger van pastoor
Adrianus Huijgens, die de toen afzonderlijk opgerichte parochie Kaatsheuvel aanvaardde.
Als pastoor van Loon op Zand heeft Branten niet aflatende pogingen gedaan om de kerk
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weer in katholieke handen te krijgen. Dat zou pas gebeuren in 1821, tien jaar na de dood van
pastoor Branten.
Egon van Velddriel, 1797-1801
Egon van Velddriel was geboren te Driel, studeerde in Leuven, werd assistent te Empel in
1794, kapelaan te Nuenen in 1795 en daarna in 1797 kapelaan te Udenhout. Na vier jaar
werkzaamheid in Udenhout onder pastoor Van den Boome, werd hij in 1801 pastoor te
Empel in de schuurkerk ter plaatse "de Wal". In 1808 volgde overplaatsing naar de parochie
van Zevenbergen, nadat daar de Udenhouter Arnoldus van Iersel was overleden. Egon van
Velddriel overleed op 26 maart 1829.
Norbertus Jos. van Liempdt, 1801-1804
Norbertus van Liempdt was geboren in Tilburg, studeerde te Leuven en Herlaer, en was
kapelaan te Udenhout onder pastoor Van den Boome van 1801 tot 1804, vervolgens
kapelaan te Zevenbergen (1804 -1810), deservitor* te Esch (1810-1813), pastoor van Den
Dungen (1813-1821) en tot slot pastoor van Gerwen (1821-1843). In Gerwen was hij de
eerste pastoor sinds de Reformatie. Er werd voor hem een pastorie gebouwd naast de oude
kerk. In 1843 deed Van Liempdt afstand en stierf te Tilburg op 10 mei 1846. Hij werd te
Gerwen opgevolgd door de oud-kapelaan van Udenhout Theodorus Mickers.
Wilhelmus Jansen, 1804-1807
Wilhelmus Jansen was geboren te Nistelrode en studeerde aan het seminarie* in Herlaer.
Meteen na zijn studie werd hij kapelaan in Udenhout. Eind 1807 moest hij zijn
werkzaamheden neerleggen vanwege zijn slechte gezondheid. Hij overleed een paar
maanden later. Zijn overlijden staat in het dodenregister van Nistelrode op 21 februari. De
Udenhoutse Onze Lieve Vrouwe Broederschap* vermeldt zijn overlijden op 22 februari.
Omdat de broederschap* alleen overledenen mocht melden die in Udenhout als broeder
overleden zijn, moet worden aangenomen dat Wilhelmus Jansen in Nistelrode is overleden
en in Udenhout begraven of andersom.
Christiaan van Will, 1807-1816
Christiaan van Will was geboren te Beek en Donk en studeerde aan het seminarie* van
Herlaer. Eind 1807 tot kapelaan van Udenhout benoemd, trad hij in het begin van 1808 in
functie, en liet zich evenals zijn vier voorgangers opnemen in het Onze Lieve Vrouwe
Broederschap* op 6 februari 1809. In 1816 volgde zijn benoeming tot pastoor te Nuenen,
waar hij aan de oude schuurkerk een meer kerkelijk aanzien gaf en een meer geschikte
pastorie bouwde. Tevens stond hij toe, dat Nederwetten in 1817 en Gerwen in 1821 een
eigen pastoor kregen. Hij overleed op 21 maart 1840.
Adrianus Krijn, 1816-1818
Adrianus Krijn was geboren te 's-Hertogenbosch, studeerde in Herlaer, en werd in 1816
kapelaan te Udenhout, waar hij slechts kort werkzaam mocht zijn. In 1818 deed hij afstand
en stierf kort daarna, waarschijnlijk nog in Udenhout, omdat hij voorkomt op het
dodenregister van de Udenhoutse Onze Lieve Vrouwe Broederschap*.
Joannes Melchior Triebels, 1818
Joannes Triebels was geboren te Nijmegen op 6 januari 1795, studeerde aan het seminarie*
van Herlaer, en werd kapelaan te Udenhout in 1818, toen kapelaan Krijn vanwege zijn ziekte
niet meer in staat was zijn werk te doen. Hij is in oktober 1818 benoemd tot kapelaan te
Vierlingsbeek. Drie jaar later werd hij pastoor te Ewijk, in 1825 districtsdeken en in 1826
pastoordeken van de Augustijnenkerk te Nijmegen. Triebels deed afstand in 1858 en stierf te
Hees bij Nijmegen op 3 maart 1869.
Theodorus Mickers, 1818-1826
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Theodorus Mickers is geboren in Gemert op 2 augustus 1790 en ontving de priesterwijding
op 2 februari 1817. Theodorus Mickers werd in 1818 kapelaan in Udenhout, waar hij op 20
april 1824 aanwezig was bij het overlijden van zijn pastoordeken Lambertus van den Boome.
Hij was diens opvolger Wilhelmus Reijs nog een paar jaren behulpzaam, namelijk tot in 1826,
toen zijn benoeming tot pastoor te Dussen volgde. In Dussen heeft hij de bestaande
schuurkerk vergroot en veel verbeterd en gaf in 1836 toestemming tot de verzelfstandiging
van de parochie Woudrichem. In de nacht van 13 op 14 april 1842 brandde de kerk en de
pastorie van Dussen af. In 1843 volgde de benoeming tot pastoor van Gerwen, waar hij nog
24 jaren pastoor was en op de leeftijd van 77 jaar overleed op 8 februari 1867. Bij hem was
de Udenhouter Willem de Bever van 1855 tot 1858 assistent. Theodorus Mickers was de
jongere broer van Joannes Mickers, pastoor van Erp.
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Hoofdstuk 5

SOLDATEN VAN WILLEM II
4e pastoraat, 1824-1837
Wilhelmus Gerardus Reijs
De vierde pastoor Wilhelmus Gerardus Reijs was te Neerloon geboren op 3 juli 1787, als
achtste in een gezin van elf kinderen. Hij studeerde aan het seminarie* van Herlaer. Na zijn
priesterwijding doceerde hij van 1812 tot 1813 aan de Latijnse School te Ravenstein. In 1813
volgde de benoeming tot kapelaan te Helmond en in 1820 werd hij rector van de Latijnse
School te Eindhoven, welke functie hij vier jaar bekleedde. Op 11 mei 1824, op bijna 37jarige leeftijd, werd hij benoemd tot pastoor te Udenhout. Hij stierf na een 13-jarig pastoraat
op 17 juni 1837, pas 50 jaar oud.
De Belgische Opstand
Na het aanvankelijke optimisme na de nederlaag van Napoleon en de grootschalige
restauratie van de situatie van voor 1789 nam de onrust in het nieuw ontstane Nederlandse
koninkrijk toe. De samenvoeging van de katholieke zuidelijke Nederlanden, die eeuwenlang
onder Oostenrijks bestuur hadden gestaan, en de protestantse Republiek der Verenigde
Nederlanden liep steeds meer scheuren op. In 1830 barstte de bom en ontvlamde de onrust
in de Zuidelijke Nederlanden. Er ontstond gewapend verzet. Koning Willem I wilde van geen
wijken weten en stuurde zijn legers naar de opstandelingen. Zijn zoon, de latere Willem II,
kreeg de leiding over de troepen. De zogenoemde Tiendaagse Veldtocht dreigde op een
nederlaag voor de opstandelingen uit te draaien, toen ze uit onverwachte hoek hulp kregen.
Engeland, Pruisen, Rusland en Oostenrijk bleken niet meer achter een groot en sterk
Koninkrijk Nederland te staan en de situatie raakte in een impasse. Na een bestand van 9
jaar en veel diplomatiek overleg kwam de vrede en ontstond in1840 het koninkrijk België.
Koning Willem I trad af ten gunste van zijn zoon in 1840. Gedurende de opstand ontstond er
in de noordelijke provincies de angst dat de katholieke provincies die voorheen tot de
Republiek hadden behoord mogelijk toenadering tot de opstandelingen zouden zoeken.
Mede daardoor kwam er een grote troepenmacht in deze grensprovincies te liggen. Willem II,
de hoogste commandant van de troepen, vestigde zich in Tilburg. De voornamelijk
protestantse troepen hadden hier geen kazernes en werden ondergebracht in tentenkampen,
maar ook bij burgers door inkwartiering. Udenhout kreeg ook zijn portie soldaten binnen de
dorpsgrenzen, namelijk de 7de Rijdende Batterij. In de registers van de burgerlijke stand uit
die periode staat dan ook regelmatig het wel en wee van deze soldaten opgetekend. Ze
gaven hun pasgeboren kinderen aan, ze trouwden hier of lieten het leven. Een paar
voorbeelden:
Andreas Rijnvis, militair (kannonier), geboren rond 1799. Hij was gehuwd met Hendrika Agatha de
Lange, geboren rond 1800.
Uit dit huwelijk:
1 Leonardus, geboren te Udenhout op 28 juni 1835.
2 Arnoldus Petrus, geboren te Udenhout op 17 september 1836.
Gijsbertus Antonis Pippel, militair (schutter), geboren te Haaften rond 1803, overleden te Udenhout op
25 september 1831, zoon van Teunis Pippel en Elisabeth Uitermaat.
Gotlib Benjamin Ernst Jan Hendriks, militair (tamboer), gedoopt te Deventer op 28 november 1810,
zoon van Johan Hendriks en Ida Matheus. Hij is getrouwd te Udenhout op 16 januari 1835 met
Berendina Hendrik Pipenbroek, gedoopt te Oldenzaal op 1 januari 1791, dochter
van Hendrik Pipenbroek en Janna Schutte.
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De Oisterwijkse Hervormde Gemeente moest gedurende de jaren 1832 - 1834 de
Udenhoutse kapel met tussentijden aan de militairen afstaan. De kapel was in die perioden
gevorderd voor gebruik als magazijn en voor het uitdelen van kleding aan de militairen.
Plannen voor een nieuwe kerk
Naarmate het bestand langer duurde, verminderde het directe gevaar. De toegenomen
vrijheid voor katholieken na 1815 gaf pastoor Reijs en zijn kerkbestuur de ruimte om een
“echte” kerk te gaan bouwen. De schuurkerk, die in 1767 voor het laatst was vergroot,
voldeed niet meer en bleek niet geschikt om te verbouwen tot een volwaardig kerkgebouw.
Daarom smeedde het kerkbestuur grootse plannen, die uiteindelijk resulteerden in het
bouwen van de Waterstaatskerk, vlak naast de oude schuurkerk.
Op 11 april 1836 vroeg de voorzitter van het kerkbestuur, pastoor Reijs, aan de bouwkundige
aannemer Jan Brands uit Drunen om de bestaande Rooms Katholieke kerk te inspecteren
en te taxeren. Ook moest Jan Brands de grond van buurman Antonij Robben, gelegen ten
noorden van de schuurkerk, op draagkracht beproeven. De bouwkundige beoordeelde de
kwaliteit van de bestaande oude kerk en maakte vervolgens een taxatie van de waarde van
de afkomende bouwstoffen bij eventuele sloop van dat gebouw. Die waarde schatte hij op
1.646 gulden. Hij achtte het gebouw niet geschikt voor uitbreiding noch verbetering. De 60
jaar oude schuurkerk was rijp voor de sloop.
De architect kreeg daarna opdracht een bestek voor de nieuwe kerk te maken. Het
kerkbestuur zal vele vergaderingen hebben besteed aan conceptontwerpen en vooral ook
aan een begroting en de financiering van een nieuwe kerk. Een oproep vanaf de kansel om
schenkingen was ongetwijfeld onvoldoende. Pastoor Reijs zal wel extra vaak op huisbezoek
zijn gegaan.
De bouw van een dergelijke kerk kon de kerkkas nooit opbrengen. Gelukkig stelde de
overheid een subsidie ter beschikking. Pastoor Reijs stuurde zijn subsidieverzoek op 13 april
1837 vergezeld van een bestek en een begroting naar Koning Willem I. Hij hield een pleidooi
voor het ontvangen van een subsidie met onder andere als argument: “Dat de Rooms
Catholieke ingezetenen, welke met het geheel onderhoud van hunne Eeredienst belast zijn
en bijna geheel uit landbouwende personen bestaan, buiten staat zijn om in die kosten
geheel te voorzien. Dat zij om hunnen goeden wil te toonen en overtuigd van de
noodzakelijkheid tot het oprigten van een geschikt kerkgebouw eene inschrijving hebben
geopend, welke de voor deze gemeente aanzienlijke som van 13.455,- guldens bedraagt”.
Pastoor Reijs heeft zijn klus niet mogen afmaken. Hij overleed twee maanden later, op 17
juni 1837. Een jaar daarna overleed ook Jan Brands uit Drunen.
Pastoor Reijs begraven op de algemene begraafplaats
De bouw van de nieuwe kapel in 1788 betekende het einde van het begraven in de kapel.
Voortaan mochten de Udenhoutse overledenen hun laatste rustplaats vinden op het kerkhof
rondom de kapel die daarvoor al sinds 1708 in gebruik was. Het was echter te klein voor de
Udenhoutse katholieke gemeenschap en daarom kocht de gemeente in 1828 een akker aan
van Jan Boom aan de Groenstraat. Dit perceel gebruikte men daarna als openbaar kerkhof.
Maar de grond aan de Groenstraat was nat, het kerkhof vaak ontoegankelijk en de
Udenhouters spraken er met minachting over. Op dit kerkhof kwam het graf te liggen van
pastoor Reijs. Veel later verzuchtte pastoor Van Eijl in zijn dagboek dat hij het onbegrijpelijk
vond, dat het toenmalige kerkbestuur in 1842 bij de aanleg van het kerkhof rondom de kerk
niet had besloten om pastoor Reijs te laten opgraven en een laatste rustplaats te geven
achter de kerk. Hij was immers de initiatiefnemer van de bouw van de Lambertuskerk.
Kapelaans onder Pastoor Reijs
Theodorus Mickers, 1818-1826
Zie vorig hoofdstuk.
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Caspar Bijnen, 1827-1831
Caspar Bijnen was geboren te Waalre op 25 januari 1801 en ontving de priesterwijding in
1826. Begin 1827 werd hij als kapelaan naar Udenhout gezonden, waar hij vier jaar
werkzaam bleef. In 1831 tot kapelaan te Best benoemd en in 1838 tot rector van de hulpkerk
te Liessel, kreeg hij 1 januari 1851 de titel van pastoor van Liessel. Hij overleed aldaar op 21
maart 1871. Zijn broer, dokter te Helmond, had 3 priesterzonen.
Lambertus de Kadt, 1831-1839
Lambertus de Kadt was geboren te Lith op 29 november 1798 en ontving de priesterwijding
in 1825. In 1826 was hij assistent te Rosmalen bij pastoor Martinus Coolen, die 11 mei 1827
overleed. Na diens dood werd hij kapelaan te Zevenbergen, waar hij pastoor Egon van
Velddriel naar zijn laatste rustplaats bracht, en werd in 1831 overgeplaatst naar Udenhout,
bij pastoor Reijs, die in 1837 overleed. Hij bleef daarna nog even kapelaan onder pastoor
Verschuure tot 1839. In dat jaar werd hij benoemd tot pastoor te Reusel; hij was daar de
eerste seculiere* pastoor. Hij overleed op 17 januari 1869.

36

HET BISDOM ’S-HERTOGENBOSCH
Internetsite bisdomdenbosch.nl
Brabant vernam de eerste evangelieprediking vanuit noord en zuid. Vanuit het zuiden kwam
in de zevende eeuw Lambertus bisschop van Maastricht. Tegen het einde van die eeuw
drong ook de invloed van Sint-Willibrord hier door. Toen de periode van de missionering als
afgesloten beschouwd mocht worden, kwam het grootste gedeelte van het huidige bisdom
onder het diocees* Luik, een situatie die ongeveer achthonderd jaar zou duren. In de bulle
Super Universas van 12 mei 1559 richtte paus Paulus IV nieuwe bisdommen op in de
Nederlanden. In het Midden-Nederlandse gebied werd het aartsbisdom Mechelen opgericht,
waaronder naast Antwerpen, Gent en Brugge ook de nieuwe zetels van 's-Hertogenbosch en
Roermond kwamen te ressorteren. De feitelijke oprichting van het Bossche bisdom vond
plaats op 11 maart 1561. De val van Den Bosch in 1629 luidde ook een voorlopig einde van
het bisdom in. De daaropvolgende periode van de Generaliteitslanden was een tijd van
getolereerd worden, maar niet van gelijkwaardigheid. De katholieke godsdienst, waaraan het
overgrote deel van de bevolking gehecht bleef, vond vooral na 1672 haar voortbestaan in
talrijke schuur- en schuilkerken. Het einde van de 18e eeuw bracht de omwenteling: er kwam
meer vrijheid voor de katholieken. In 1810 gaf keizer Napoleon I de Sint-Janskerk aan de
Brabantse katholieken terug en onder de regering van Willem II werd het herstel van het
kloosterleven mogelijk. In 1853 verkreeg 's-Hertogenbosch in Joannes Zwijsen, die ook
aartsbisschop van Utrecht was, zijn eerste bisschop sinds twee eeuwen. De periode na 1850
kan de periode van de "katholieke herleving" genoemd worden, die zou resulteren in het
Rijke Roomse Leven dat haar hoogtepunt beleefde in de periode tussen de twee
wereldoorlogen. De Tweede Wereldoorlog luidde een nieuwe tijd in. In 1959 kondigde Paus
Johannes XXIII een oecumenisch concilie* aan. Hij beoogde een aggiornamento, een
diepgaande vernieuwing van de Kerk teweeg te brengen.
De bisschoppen van Den Bosch
1

1561-1570

Franciscus Sonnius

2

1570-1577

Laurentius Metsius

3

1584-1592

Clemens Crabeels

4

1593-1614

Ghisbertus Masius

5

1615-1625

Nicolaus Zoesius

6

1625-1637

Michael Ophovius

7

1641-1645

Joseph Bergaigne

8

1853-1877

Joannes Zwijsen

9

1878-1892

Adrianus Godschalk

10

1892-1919

Wilhelmus van de Ven

11

1919-1942

Arnold Diepen

12

1942-1960

Wilhelmus Mutsaers

13

1960-1966

Wilhelmus Bekkers

14

1966-1983

Johannes Bluijssen

15

1985-1998

Johannes ter Schure

16

1998-nu

Antonius Hurkmans

De pausen sinds het ontstaan van de Udenhoutse Lambertusparochie
242

1721-1724

Innocentius XIII

243

1724-1730

Benedictus XIII

244

1730-1740

Clemens XII

245

1740-1758

Benedictus XIV
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246

1758-1769

Clemens XIII

247

1769-1774

Clemens XIV

248

1774-1799

Pius VI

249

1800-1823

Pius VII

250

1823-1829

Leo XII

251

1829-1830

Pius VIII

252

1831-1846

Gregorius XVI

253

1846-1878

Pius IX

254

1878-1903

Leo XIII

255

1903-1914

Pius X

256

1914-1922

Benedictus XV

257

1922-1939

Pius XI

258

1939-1958

Pius XII

259

1958-1963

Johannes XXIII

260

1963-1978

Paulus VI

261

1978-1978

Johannes Paulus I

262

1978-2005

Johannes Paulus II

263

2005-nu

Benedictus XVI
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Hoofdstuk 6

DE WATERSTAATSKERK
5e pastoraat, 1837-1859
Petrus Verschuure
Pastoor Verschuure is geboren te Hoge en Lage Zwaluwe op 5 juli 1795. Hij studeerde aan
het seminarie* Herlaer in Sint-Michielsgestel. Na zijn priesterwijding in 1820 was hij eerst
kapelaan te Helmond. Op 20 juni 1837 volgde zijn aanstelling tot pastoor van Udenhout.
Pastoor Verschuure overleed een dag voor zijn 64ste verjaardag op 4 juli 1859. Hij is
begraven op het door hem aangelegde kerkhof, waar zijn monumentale grafsteen nog
steeds vlak tegenover de deur van de sacristie* staat. Op zijn grafmonument staat: Hij stierf
in den Heer den 4 Juli 1859, vol verdiensten in hetgeen hij voor zijne gemeente XXII jaren
gedaan, gesticht en voorbereid heeft. Dit "voorbereid" sloeg op het toekomstig liefdesgesticht,
waarvoor hij een aanzienlijke som geld had nagelaten. De parochianen respecteerden
pastoor Verschuure. Toch gold in het dorp het gezegde Houd den pastoor er buiten en de
zaak is gezond. Maar pastoor Verschuure wilde het o zo graag anders. Hij was gewoon te
zeggen: Ik overloop niemand, maar in mijne pastorie ben ik te spreken voor iedereen, zelfs
bij avond en ontij.
Broederschappen*
Pastoor Verschuure was blijkbaar helemaal in de ban van broederschappen*. Dat waren
genootschappen van parochianen die op afgesproken dagen bijeenkwamen om samen te
bidden voor een specifiek doel. Al kort na zijn benoeming in Udenhout, op 15 oktober 1837,
richtten de Udenhouters de geestelijk broederschap* tot uitroeiing van godslastering,
verwensingen en onkuise gesprekken op.
Daarna volgden nog:
• De broederschap* van het allerheiligste* hart van Jesus, opgerigt 16 december 1841.
• De broederschap* van den allerheiligste* rozenkrans*, hersteld en opnieuw opgerigt den
16 december 1841.
• De broederschap* of genootschap tot voortplanting van het heilig geloof, onder de
bescherming van den Heilige Franciscus Xaverius, opgerigt den 27 januari 1842.
• De statieën van den Heilige Kruisweg*, wettiglijk opgerigt den 9 september 1844.
• De broederschap* van de Gedurige Aanbidding, opgerigt den 26 november 1844.
• Ook is er voor handen een register tot het inschrijven van namen in het broederschap*
onder den titel van Onze Lieve Vrouwe van Bijstand te Munich in Beijeren.
• Udenhout is ook onder bepaalde voorwaarden ingelijfd in het Onze Lieve Vrouwe
broederschap* der jaarlijksche bedevaart van Tilburg naar Kevelaer en Handel. Die
voorwaarden, in augustus 1850 door den bisschop van Gerra goedgekeurd, bestaan hierin,
dat Udenhout jaarlijks aan Tilburg omtrent vijfentwintig gulden, zoolang de omstandigheden
het toelaten, zal bijdragen, ter bestrijding der kosten op de bedevaart, en overigens geheel
op zichzelve staat onder het toezicht van den Eerw. Heer Pastoor.
De oprichting van deze broederschappen* waren voor de pastoor een middel om
parochianen aan zich en de kerk te binden. Daardoor kon de kerk beter toezicht houden op
de gelovigen en bood het allerlei verplichtingen die de parochianen ervan weerhielden om
zich met minder stichtelijke zaken bezig te houden.
De bouw van de Waterstaatskerk
Pastoor Reijs had plannen ontwikkeld om nieuwe kerk te bouwen. Pastoor Verschuure
aarzelde aanvankelijk om het grote project voort te zetten. Daarbij speelde zijn eigen positie
een belangrijke rol. Hij was bang, dat hij uit de gratie van zijn parochianen zou raken, als hij
het project zou stoppen of sterk zou aanpassen. Vooral de financiële kant van de nieuwbouw
baarde hem zorgen, terwijl hij er persoonlijk weinig nut en genoegen van verwachtte. Hij
legde de eindbeslissing bij de vicaris* neer. Die besliste dat de nieuwbouw moest doorgaan.
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Na deze wat twijfelachtige houding ging pastoor Verschuure toch vastberaden aan de slag.
Hij zocht contact met architect Lafertée uit Den Bosch. Zij kwamen tot een nieuw ontwerp dat
op onderdelen afweek van het vorige. Er ging een nieuwe subsidie-aanvraag naar Den Haag.
Al het werk bleek niet voor niets. Op 4 maart 1839 kwam er een positief bericht: het Rijk
verleende een subsidie van 12.000 gulden, uit te keren in drie jaarlijkse termijnen. Er was
wel een voorwaarde aan de toekenning verbonden: er moest overleg plaatsvinden met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat over het doorvoeren van bezuinigingen
om de geraamde kosten van 58.000 gulden niet te overschrijden.
Op 23 mei 1839 kocht het kerkbestuur de benodigde grond van Robben. Notaris Van den
Bosch schonk de koopsom van de grond. Nog geen maand later, op 17 juni 1839, vond de
aanbesteding plaats. In eerste instantie ging de opdracht naar de laagste inschrijver,
Jacobus van Calker uit Engelen. Later kwam er een aannemer bij, de een na laagste
inschrijver, Reinier van Driel uit Stratum. De aannemers moesten de kerk en de toren met
plafond bouwen voor 53.374 gulden. Voor de rest zou men zelf zorgen.
De financiën bleven de grote zorg van pastoor Verschuure. Hij liet dan ook geen middel
ongebruikt om aan de benodigde gelden te komen. De parochie sloot vanaf 1840 veel
leningen af met parochianen en anderen. Daarnaast kwamen er ook heel veel schenkingen
binnen voor het nieuwe interieur van de kerk. Een vrijwillige intekening leverde 13.910
gulden op. Voor een preekstoel en twee beelden op de kleine altaren, twee kleine klokken in
de toren en een nieuwe communiebank gaven de Udenhouters gul. De onderwijzer
Christiaan Kuypers kwam met een aanbieding voor een orgel.
Op 4 mei 1840 legde pastoor Verschuure de eerste steen van de nieuwe kerk. Voor de
levering van materiaal of het ophalen van bouwmaterialen uit andere plaatsen boden vele
Udenhouters gratis hun paarden en karren aan. De bouw verliep voorspoedig en op 7
oktober 1841 wijdde Cornelius Ludovicus baron van Wijkerslooth, bisschop van Curium i.p.i.
(= in partibus infidelium = in de gebieden der ongelovigen = titel voor een bisschop zonder
eigen bisdom), de nieuwe kerk in, toegewijd aan de Heilige Lambertus. Een prachtig nieuwe
kerk met een fiere toren en een ingang aan de straatkant. Hiermee sloot katholiek Udenhout
een periode van geloofsonderdrukking definitief af.
Tijdens de bouw van de kerk, toen de muur hoog genoeg was, hing er een spandoek aan de
straatkant:
In achttien veertig verkoos de Hemelkoning
In plaats van eene schuur deez' kerk zich tot een woning.
Op 15 november 1841 deed pastoor Verschuure bij burgemeester Antonij Robben aangifte
van vernieling in de pas zes weken oude kerk. Op zondag de 14de had vrachtrijder Jan van
Beerendonk tijdens de hoogmis een ijzeren pin weggebroken, die was geplaatst op de
hoeken van de pilaren om beschadiging te voorkomen. Verschillende kerkgangers hadden
gezien, dat het was gebeurd. Na de mis is Jan van Beerendonk naar de herberg van Jan van
Hulten gegaan om daar trots het resultaat van zijn vernieling te laten zien. Het bleek, dat het
om een weddenschap ging. Jan van Hest, dagloner te Berkel, had een fles jenever tot
premie uitgeloofd aan degene die een van de pinnen zou losbreken. De fles jenever is op
zondagavond ten huize van de weduwe van Cornelis Heessels genuttigd.
Toen de nieuwe kerk gereed was, kwam de oude schuurkerk onder de slopershamer. De
vrijkomende materialen kwamen in twee publieke veilingen in de verkoop. De eerste verkoop
geschiedde op 6 december 1841 door de Udenhoutse notaris Andries Jan van den Bosch.
De verkoop vond plaats in de oude schuurkerk. Er kwamen totaal 139 kopen onder de hamer.
Het waren vooraf gereed gemaakte stapels goederen, zoals plavuizen, kasten, banken,
planken, ribben, deuren, oud ijzer, stenen, rommel, een trap en een oxaal. De totale
opbrengst was 466,50 gulden. Enkele maanden later, op 2 maart 1842 vond er wederom een
verkoop plaats. Dan was de kerk gesloopt. Bij de veiling wisselden materialen als hout,
scheergebinten, ribben, lijsten, planken, diverse ramen, scheerbouten, stijlenbalk, stenen,
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riet, opleggers, muurplaten, pannen, lood, oud ijzer, ijzer, en ankers van eigenaar. De totale
opbrengst was 852,75 gulden. Dat was het einde van de schuurkerk van Udenhout.
Voortsukkelen
Het beperkte inkomen van de pastoor bleef een bron van ergernis. Pastoor Verschuure
schreef op 8 juni 1842 hierover een brief aan de vicaris*. De goedgeefsheid van de parochie
en parochianen ten tijde van de bouw van de nieuwe kerk had pastoor Verschuure
aangenaam verrast, maar het bleef de Udenhoutse pastoor steken, dat zijn ambtsgenoten in
de omgeving meer geld kregen dan hij. Hij had daarover blijkbaar regelmatig overleg met de
vicaris* die hem enkele voorstellen aan de hand deed. Pastoor Verschuure ging daarmee
vervolgens naar de kerkmeesters van de parochie. Hoewel de kerkmeesters toeschietelijk
waren in een aantal wijzigingen bleven andere zaken onbespreekbaar. Zo stemden zij in om
het kostgeld voor de kapelaan tot tweehonderd gulden te brengen maar wat het stoken der
kagchel in het sacristij en andere benoodigdheden van vuur door het jaar aangaat, dit zagen
zij met mij het liefst op eenen vasten prijs, en wel op tien gulden bepaald. De financiële
ruimte die door de gulle Udenhouters was ontstaan, moest ook de pastoor ten goede gaan
komen. Pastoor Verschuure verwoordde het zo: Ik zou het onredelijk vinden, eene Kerk rijk
te maken, en den Pastoor te laten sukkelen, zooals mijne voorgangers volgens hunne eigen
woorden hier altijd hebben moeten doen, en waarvan ik door eene vijf jaren ondervinding
maar al te zeer overtuigd ben.
Op 22 mei 1848 stuurde pastoor Verschuure op verzoek een overzicht van de inkomsten
naar het bisdom. Hij maakte daar drie opmerkingen bij. Ten eerste, dat de parochianen
buiten eenen halven stuiver op de communiebank, waaraan nog zeer velen tekort blijven,
geen andere betalingen doen, niet aan de pastoor, niet aan de kapelaan en niet aan de kerk.
Ten tweede, dat het inkomen van de pastoor niet te overvloedig is en nog zeker niet gelijk
staat aan het inkomen van zijn collega's van Oisterwijk, Haaren, Loon op Zand en Drunen.
Ten derde, dat de kapelaan naast een vast inkomen nog bijverdiensten heeft met
meditatiepreken, vooral in de vasten.
Het bleef dus toch nog voortsukkelen...
Een R.K. kerkhof
Niet lang na den opbouw der nieuwe kerk, schreef Pastoor Verschuure, begon men te
denken aan een rondom dezelve aan te leggen Roomsch Katholiek kerkhof. Het kerkbestuur
kocht de gronden links en rechts van de kerk aan, men informeerde de gemeente en begon
gewoon daar te begraven. Op 24 oktober 1842 verkocht burgemeester Robben een deel in
tuin en bouwland of buitentuin ter grootte van vier roeden, vijf en zestig ellen, tot uitbreiding
en vergroting van het kerkhof aan den nieuwe kerk. Twee dagen later vond de eerste
begrafenis plaats op het nieuwe kerkhof: Johanna Maria van Abeelen, weduwe van Heiliger
van Iersel, vond haar laatste rustplaats aan den hoek van het sacristie*. Het rijzige
monument van de eerstbegraven weduwe staat aan de rechterkant van de kerk in het
midden.
Pas op 9 september 1843 richtten burgemeester en wethouders zich tot de provincie om
formeel goedkeuring te vragen voor het kerkhof bij de nieuwgebouwde Waterstaatskerk. Op
5 december kregen ze deze goedkeuring van Gedeputeerde Staten, maar niet zonder een
berisping. Er waren tot die tijd al diverse lijken begraven zonder deze formele goedkeuring.
Het kerkhof was maar heel klein. Aan weerszijden van de kerk een smalle strook en achter
de kerk maar 3 meter diepte. Rondom was een wettelijke voorgeschreven hoge muur
gebouwd en aan de binnenkant van die muur liep een pad, meestal modderig. Behoudens
de grafmonumenten stonden er geen kruisen op de graven. Aan de straatzijde gaven twee
houten poorten toegang tot het kerkhof.
Op 22 januari 1856 constateerde het gemeentebestuur, dat er in 1855 geen doden meer
begraven zijn op de openbare begraafplaats aan de Groenstraat en dat er 48 doden zijn
begraven op het nieuwe kerkhof bij de kerk.
Problemen met de kapelaan
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Op 27 mei 1844 schreef pastoor Verschuure een brief aan de vicaris* omtrent problemen
met zijn kapelaan Van Hintum. Het boterde niet tussen die twee. Traditiegetrouw was in
Udenhout de kapelaan lid van de Lieve Vrouwe Broederschap*, dus ook kapelaan Van
Hintum. Maar blijkbaar wilde de pastoor de broederschap* zelf in portefeuille. Volgens het
reglement van de broederschap* was dat ook de bedoeling. Blijkbaar stelden de vorige
pastoors daar geen prijs op, of hadden voldoende vertrouwen in hun kapelaan. In het geval
van pastoor Verschuure en kapelaan Van Hintum was dat duidelijk niet het geval. De pastoor
schreef in een brief: Reeds van de eerste dagen, dat hij hier gekomen is, was hij tegen mij
ingenomen, zoodat hij van mij of mijne werkzaamheden weinig goeds konde horen, en zelfs,
als het ware mij zoude terug gezet en tegengewerkt hebben. ‘t Is verdrietig zulken Kapellaan
te treffen. Deze persoonlijke tegenstelling zal er waarschijnlijk de aanleiding voor geweest
zijn dat pastoor Verschuure zelf toezicht en leiding wilde gaan geven aan deze Lieve Vrouwe
Broederschap*. Kapelaan Van Hintum was uiteraard bijzonder boos. Blijkbaar was het een
heetgebakerde man die in scherpe bewoordingen de pastoor van repliek diende. Pastoor
Verschuure schreef dat Van Hintum zeide mij echter niets meer met het confrerie of
processie te doen te willen hebben, ging daarop naar de Kerk en scheurde Zijnen naam, die
als lid der confrerie op het Register geschreven hing, af, en zeide weldra aan iemand
buitenshuis en wellicht aan meer mensen, dat het met Hem hier niet lang meer zal duren, dat
Hij ook eens naar den Bisschop zal gaan, welk alles ongetwijfeld eenig gerucht en opspraak
in de Gemeente zal te weeg brengen. De sfeer in de pastorie was blijvend verpest en na nog
een aantal aanvaringen kreeg kapelaan Van Hintum in 1849 een benoeming in de parochie
Hilvarenbeek.
De briefwisseling over deze kwestie gaf nog wel een kijkje in de waardering die er was voor
pastoor Verschuure. Hij eindigde één van zijn brieven met de zin En was ik niet zoo
geaccrediteerd bij de Gemeente, dan was ik een ongelukkige Pastoor. Blijkbaar was hij een
gelukkige pastoor in Udenhout vanwege de waardering die hij kreeg van zijn parochianen.
De afscheiding van Berkel
Al heel vroeg in de Middeleeuwen, ver voor de bouw van de Udenhoutse Lambertuskapel,
stond er in Berkel een kapel gewijd aan Willibrordus. Berkel behoorde net als Udenhout tot
de parochie Oisterwijk en de Berkelnaren gingen daar naar de kerk. Bij de oprichting van de
Udenhoutse parochie in 1722 maakte ook een aantal inwoners van Berkel, waarvoor de kerk
in Oisterwijk te ver weg lag, deel uit van de nieuwe parochie. Van de 50 Berkelse
huishoudens gingen er 20 in Oisterwijk naar de kerk en 30 in Udenhout. Naarmate het dorp
groeide, hoewel dat langzaam ging, ontstond er een beweging om ook in Berkel een eigen
parochie op te richten. Dat ging niet zonder slag of stoot. Na verschillende mislukte pogingen
lukte het uiteindelijk na een verzoek in 1850 aan apostolisch vicaris* Den Dubbelden. De
nieuwe apostolisch vicaris*, de Tilburgse pastoor Johannes Zwijsen, gaf eind 1851 aan de
Oirschotse kapelaan Bernardus Jacobus Guillielmus van Rijckevorsel de opdracht om de
nieuwe parochie in staat te brengen. Oisterwijk verloor hiermee 133 parochianen en
Udenhout 260. Pastoor Verschuure was hier vanzelfsprekend niet gelukkig mee, omdat hij
nog bezig was een schuld af te lossen voor de bouw van de Lambertuskerk.
Brand op het Kruispunt
In 1854 beleefde pastoor Verschuure met veel van zijn parochianen een angstige dag. Er
was brand ontstaan in het café van Verbunt op de hoek van de Kreitenmolenstraat en de
Slimstraat. Het vuur sloeg over naar naastgelegen woningen, steeds maar weer. De
woningen van de muur van het kerkhof aan de Slimstraat tot aan de pastorie (Sint-Felix) aan
de Kreitenmolenstraat brandden allemaal af. De brand was aangestoken door een knecht
van Verbunt die daarmee een diefstal wilde verbloemen.
Reglement voor het kerkbestuur
In 1855 schreef pastoor Verschuure in een dik notitieboek het Reglement van orde voor het
kerkbestuur van den H Lambertus te Udenhout. Het kerkbestuur kwam 4 keer per jaar bijeen
in januari, april, juli en oktober. Daarnaast was er in maart een vergadering waarin de
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penningmeester rekenschap aflegde. Verder mocht de voorzitter (de pastoor) zo vaak een
vergadering bijeenroepen als hij nodig vond.
Grond voor een liefdesgesticht
Pastoor Verschuure had als bouwpastoor een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het
dorp en de parochiegemeenschap. Maar de pastoor had nog een grote wens. Hij wilde in het
dorp graag een liefdesgesticht, waar zieke en oude mensen konden worden verzorgd.
Gedurende zijn pastoraat in Udenhout schonk hij bij verschillende gelegenheden een kleine
ƒ7.500,- voor dat doel. In 1858 kocht hij voor een prijs van ƒ420,- een stuk weiland aan de
Stationstraat (nu Kreitenmolenstraat), naast de herberg van Van Houtum, voor het
toekomstig gesticht of voor behoeftige gezinnen.
Kapelaans onder Pastoor Verschuure
Lambertus de Kadt, 1831-1839
Zie vorig hoofdstuk.
Henricus van Hintum, 1839-1849
Henricus van Hintum was geboren te Nistelrode 6 september 1808, en was van 1839-1849
kapelaan te Udenhout. In 1839 werd hij aangenomen als broeder van de bekende Lieve
Vrouwe Broederschap*. Later heeft de kapelaan zich van de Broederschap* teruggetrokken.
In de ledenlijst staat aangetekend "voldaan en verlaten". Sindsdien was de pastoor vast lid
van de Broederschap*. In 1849 werd Van Hintum kapelaan te Hilvarenbeek en in 1855
pastoor te Oploo.
Johannes Hubertus van Baast, 1849-1857
Johannes van Baast, op 26 maart 1817 geboren te Tilburg, werd na zijn priesterwijding in
1844 benoemd tot assistent in Hedel. Op 4 september 1849 volgde de benoeming tot
kapelaan in Udenhout, waar hij onder pastoor Verschuure werkzaam was tot 1857, in welk
jaar hij naar Woensel werd overgeplaatst. Hier ontving hij in 1863 zijn benoeming tot pastoor
van Bladel, waar hij een nieuwe kerk bouwde en een nieuwe pastorie dichter bij de kerk
betrok. Hij overleed 5 april 1881.
Wilhelmus Johannes Antonius Vincent, 1857-1861
Wilhelmus Vincent was geboren in 's-Hertogenbosch op 3 september 1828. Na zijn
priesterwijding in 1855 was hij even kapelaan in Utrecht en een jaar later in IJsselstein. Hij
werd op 24 september 1857 kapelaan te Udenhout onder pastoor Verschuure, die 4 juli 1859
overleed. Vincent betrok met pastoor Cuijpers in 1861 de fraaie nieuwe pastorie bij de kerk,
en werd kort daarna, namelijk op 22 oktober 1861 benoemd tot kapelaan te Driel en later in
1867 tot kapelaan te Winsen. In 1868 volgde de benoeming tot conrector van de Latijnse
School te Gemert.
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DE SINT-WILLIBRORDUSPAROCHIE BERKEL
die in 1852 is afgescheiden van Udenhout.
Uit Jan Smits “De parochie van Sint-Willibrordus te Berkel”, 2002
Al vroeg in de geschiedenis van Berkel, in 1214, is sprake van een schenking aan een kapel
gewijd aan Willibrordus. Zoiets duidt op het bestaan van een lange traditie. Dat Willibrord
kapellen heeft gebouwd staat vast. Van de kapel in Berkel weten we dat niet. Die kan even
goed door vrome bewoners ter ere van Sint-Willibrordus zijn gesticht. De Berkelse kapel
stond eeuwenlang midden in de akkers, midden tussen oude buurtschappen als de Kraan,
de Hemeltjes, het Hoekske, de Heuveltjes, de Brem, de Heikant en het Heuneind, die alle in
een grote kring rondom de eenzame kapel lagen.
In Berkel bestond al in de vroege Middeleeuwen een Maria- en Willibrordverering, want uit
een oorkonde blijkt, dat in 1214 hertog Henrik een derde van de tiendrechten van ‘Bercle’
schonk (overdroeg) aan de kapel van Maria en Sint-Willibrord aldaar.
De kapel werd bediend vanuit de Oisterwijkse parochiekerk. Na de Vrede van Munster in
1648 behield de abdij van Sint-Geertrui te Leuven als buitenlandse eigenaar haar eigen
bezittingen - zo was de regel - met de verplichting de kapellen in Berkel en Udenhout te
onderhouden. Maar de abdij verzaakte deze plicht. De kapel van Berkel werd in 1648 op last
van de Staten-Generaal gesloten en geruime tijd voor archiefopslag gebruikt. De
Berkelnaren moesten in de schuurkerk van Udenhout, die aan de Cruijsstraet stond, gaan
kerken. En met de Udenhouters werden ook de Berkelnaren in 1723 onafhankelijk van
Oisterwijk. Hoewel Berkel met Udenhout een zelfstandige parochie was, bleven voornamelijk
vanwege de afstand nog 20 Berkelse huishoudens in Oisterwijk naar de kerk gaan. In 1791
telde Berkel 60 woningen. Langzaam werd Berkel groter. Dat leidde tot een toenemende
behoefte aan een eigen parochie. Dat gebeurde in 1852 na een schrijven van
vicaris*Joannes Zwijsen: … bepalen bij deze: 1. Het gehucht Berkel, zoals het op zichzelf
bekend staat, en burgerlijk omgrensd is, zal, te rekenen van maandag 22 maart 1852 een
afzonderlijke op zichzelf staande kerkelijke gemeente, of parochie, onder de naam ‘Berkel’
uitmaken, gelijk wij almede deszelfs kapel tot eene parochiale kerk, bij deze verheffen; 2.
(…); 3. Tot patroon der nieuwe parochie nemen wij den H.-Willibrordus terwijl het feest van
Kerkwijding gehouden zal worden op den zondag waarop de Kerkwijding in de parochie
Udenhout wordt gehouden.
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Hoofdstuk 7

SINT-FELIX
6e pastoraat, 1859-1884
Felix Cuijpers
Pastoor Felix Cuijpers zag het levenslicht te Luiksgestel op 20 november 1810. Na zijn
priesterwijding in 1836 werd hij in 1837 kapelaan te Maastricht. Daarna volgden
benoemingen in Helmond (kapelaan 1846), Hurwene (pastoor 1855) en op 8 juli 1859 in
Udenhout. Hij was de laatste pastoor die paard en rijtuig hield en soms te paard reed,
ofschoon hij een slecht ruiter was. De pastoor had een uitzonderlijk lang ziekbed van 1881
tot 1884 en overleed op 8 mei 1884. Tijdens zijn ziekbed nam kapelaan Pistorius zijn functies
waar.
Felix Cuijpers heeft bij aanvang van zijn pastoraat een aantekenboekje aangelegd met alle
mogelijke notities over gebruiken en tarieven. Deze notities zijn integraal opgenomen in
bijlage 3.
Pastoor Cuijpers, die overigens alles voor zijn parochianen over had, was heetgebakerd.
Eens liet hij zich ontvallen dat een of andere handelwijze "boerachtig" was. Toen de tijd van
het verplichte mestbrengen gekomen was, schreef men op zijn tuinpoortje "Mestbrengen is
ook boerachtig".
Een nieuwe pastorie naast de kerk
Pastoor Cuijpers ging voortvarend te werk met de wens van zijn voorganger om een
liefdesgesticht te vestigen. De eerste de beste vergadering van het kerkbestuur na de dood
van pastoor Verschuure, gehouden op 4 september 1859, besloot tot inschrijving “tot
bouwing eener Pastorij en Liefdesgesticht”. Het paste in de tijd dat bisschop Zwijsen zijn
pastoors motiveerde om katholiek onderwijs en katholieke zorg te realiseren. De bisschop
droeg er zijn steentje aan bij door congregaties* op te richten voor fraters en zusters die
werden opgeleid voor onderwijs en gezondheidszorg. In het dorp kozen veel jongeren voor
een leven als frater, zuster of broeder.
De bedoeling van pastoor Van den Boome is zeker geweest, dat een eventuele nieuwe kerk,
naast de door hem gebouwde pastorie in de Kreitenmolenstraat moest komen staan. De
nieuwbouw kwam echter in de Slimstraat, naast de oude schuurkerk en de kerkweg over de
akkers in de Zeshoeven voor de parochianen uit Berkel. Pastoor Verschuure liep daarna met
het idee rond om mettertijd een nieuwe pastorie te bouwen vlak naast de Waterstaatskerk.
De oude pastorie zou dan kunnen gaan dienen als liefdesgesticht voor de ouden van dagen.
Hij heeft die wens niet kunnen uitvoeren vanwege het tekort aan geld. De uitvoering van het
plan was voorbehouden aan pastoor Felix Cuijpers, die de eerste steen voor de nieuwe
pastorie legde op 31 mei 1860. Een jaar later verhuisde hij van de Kreitenmolenstraat naar
de Slimstraat.
De trap van de pastorie is een verhaal apart. In 1754 werd het "Kasteel van Tilburg" met
gronden en heerlijke rechten voor ƒ165.000 eigendom van de protestantse grafelijke familie
Van Hogendorp van Hofwegen, die het bewoonde tot 1857. In 1794 onder de Franse
overheersing werden alle heerlijke rechten afgeschaft, zodat "de heerlijkheid van Tilburg en
Goirle" eindigde. De Van Hogendorp's, zegt men, kwamen daarna in financiële moeilijkheden.
Na de dood van graaf Gijsbert werd het kasteel in 1858 gesloopt, de gronden verkocht en
het heerlijke bos gerooid. De trap van de pastorie van Udenhout is afkomstig van dit kasteel;
en de latere pastoor Van Eijl heeft ooit horen beweren, dat pastoor Cuijpers bij het maken
van de tekening van de nieuwe pastorie de vestibule en het trappenhuis zo ruim liet maken,
dat de trap uit het Tilburgse kasteel zou passen.
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Huize Sint-Felix
De leegstaande pastorie aan de Kreitenmolenstraat kwam ter beschikking om er een
liefdesgesticht te beginnen. Een andere belangrijke wens kwam daarbij ook om de hoek
kijken: het inrichten van katholiek onderwijs voor de kinderen van Udenhout. Die kregen nog
steeds onderwijs op een openbare school. Tijdens het pastoraat van pastoor Cuijpers was
Paulus Borsten schoolmeester aan die school. Deze was zelf weliswaar katholiek, maar
vanzelfsprekend wilde de pastoor liever, dat de kinderen onderwijs kregen dat op katholieke
leest was geschoeid. Door de oprichting van de congregatie* van de Fraters van Tilburg en
de Zusters van Liefde kon aan de invulling van dat onderwijs ook goed inhoud worden
gegeven. De tijd van het Rijke Roomse leven kwam door al deze ontwikkelingen steeds
dichterbij, ook voor de Udenhouters. Zij wilden er ook voor betalen als het moest.
Een collecte in de winter van 1859/60 had ƒ3.400 opgebracht, waarvan de helft voor de
nieuwe pastorie en de andere helft voor het liefdesgesticht was bestemd. Maar toen de
bouwplannen voor het liefdesgesticht eenmaal vorm kregen, namen de schenkingen snel toe.
Op 22 oktober 1862 namen de Zusters van Liefde te Tilburg bezit van het genoemde
liefdesgesticht. De zusters vernoemden het naar de patroon van pastoor Cuijpers, de Heilige
Felix. Al meteen begonnen de zusters met lager onderwijs en handwerken voor de meisjes,
voor welk doel de paardenstal van de oude pastorie was omgebouwd tot schooltje. Na de
nodige ingrijpende verbouwingen, zoals een kapel achter het gebouw en een grote nieuwe
rechtervleugel, ging op 19 maart 1864 een gasthuis open tot verpleging van zieken, oude
mannen en vrouwen. In 1869 startte de bouw van een school en een schuur bij het
liefdesgesticht. In 1871 werkten er al 11 zusters in Udenhout.
De komst van de Zusters van Liefde leidde op 20 maart 1864 tot de oprichting van een
“congregatie* voor jonge dochters”. De congregatie* was bedoeld om de meisjes van het
dorp ontspanning te geven in de vorm van naailes en gebed en was toegewijd aan Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Het kerkgebouw
Pastoor Cuijpers had niet veel zorgen over het onderhoud van de kerk. Hij kon zich wel
wijden aan de aanvulling en verbetering van het interieur. Zo verrijkte hij het kerkgebouw met
elf levensgrote heiligenbeelden. De Antwerpse beeldhouwer Jan Jozef Peeters vervaardigde
die.
In 1868 kwam er een nieuw orgel in de kerk, gebouwd door de befaamde orgelbouwer
François-Bernard Loret. Het vormde een nieuw pronkstuk waar de Udenhoutse parochianen
trots op konden zijn.
Vergoedingen
Uit de tijd van pastoor Cuijpers kennen we ook enkele vergoedingen die andere personen,
die voor de kerk werkzaam waren, kregen voor hun bijdrage. Op 29 januari 1860 besloot het
kerkbestuur het traktement van de organist te handhaven op 50 gulden. De grafmaker kreeg
bij het begraven van de lijken van arme Udenhouters de helft betaald van wat hij voor de
andere lijken genoot, namelijk twaalfeneenhalve cent. Op 15 januari 1861 kreeg de
orgeltrapper een verhoging van zijn traktement van 4 gulden tot 12 gulden. De nieuwe koster
kreeg op 29 april 1866 een jaarlijks traktement van ƒ91,25. Het jaar daarop werd het zelfs
verhoogd naar ƒ125,-. Op 17 april 1876 kwam er een nieuwe organist. Theodorus Heerkens,
de opvolger van Christiaan Cuijpers, mocht een traktement verwachten van 75 gulden.
Daarenboven ontving het liefdesgesticht 150 gulden kostgeld voor hem. Op 23 november
1877 werd besloten de grafmaker voortaan 30 cent per lijk te geven, zowel voor kleine lijken
als voor grote lijken.
Pastoor Cuijpers en de leden van het koor
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Op 23 november 1869 riep pastoor Cuijpers zijn kerkbestuur voor een spoedvergadering
bijeen. De dag ervoor was het Caeciliafeest helemaal uit de hand gelopen. De leden van het
koor hadden aanhoudend grove beledigingen geuit aan de kerkbestuurders. In de
spoedvergadering besloot het kerkbestuur, dat voortaan noch de pastoor, noch de kapelaan,
noch het kerkbestuur zou deelnemen aan de Caeciliafeesten. Bovendien stopte het
kerkbestuur de jaarlijkse toelage van 20 gulden, die het koor vanuit de kerkekas ontving als
bijdrage aan de kosten van middag- en avondmaal.
Pastoor Cuijpers woonde daarna het Caeciliafeest niet meer bij. Zijn opvolger pastoor Van
de Wal volgde zijn voorbeeld. Pas in 1902 liet pastoor Van der Heijde zich weer een paar
uurtjes zien.
Udenhoutse zouaven van de paus
Twee Udenhouters, Antonius de Bree en Adrianus Merkx, hebben de Pauselijke Staat van
de ondergang proberen te redden door als zouaaf (soldaat van de paus) in Italië te gaan
vechten aan de kant van de Pauselijke legers. Zij meldden zich op 23 februari 1867 aan bij
het verzamelpunt in Oudenbosch. In totaal vertrokken ruim 3000 Nederlandse vrijwilligers
naar Italië.
De Udenhouter Antonius de Bree, geboren op 27 januari 1840, was zouaaf van 23 februari
1867 tot 26 februari 1869. In de slag om Mentana die op 3 november 1867 plaatsvond,
raakte De Bree ’s middags om vijf uur gewond door een kogel in zijn linkerarm. Na een
verblijf in een lazaret herstelde hij voldoende om nog tot eind februari 1869 de gelederen van
de zouaven te blijven versterken. Daarna ging hij terug naar Tilburg. Hij trad op 10 november
1870 in Tilburg in het huwelijk met de Drunense Nicolasina van de Wiel. Inmiddels was
Rome op 20 september veroverd en daarmee was een einde gekomen aan de Pauselijke
Staat. Antoon en Nicolasina kregen dertien kinderen. Twee van hen droegen de voornaam
Pius.
Adrianus Merkx is in Udenhout geboren op 10 juli 1837, zoon van Hendrik Merkx en Maria
Rijckers. Hij was zouaaf van 2 december 1866 tot 6 december 1868. In 1867 heeft hij
deelgenomen aan een veldtocht, de slag om Mentana, waarna hij is onderscheiden met de
medaille Mentana. Adrianus heeft nog lange tijd in Drunen gewoond en gewerkt als
metselaar-aannemer. Op zijn bidprentje stond trots geschreven: Oud-zouaaf van Z.H. Pius
IX.
Een broederschap* ter bevordering van het gebed
In 1877 gaf monseigneur Zwijsen zijn goedkeuring aan de oprichting van een broederschap*
“van het apostolaat des gebeds”, ter bevordering van het bidden.
Ziekte en overlijden
Felix Cuijpers bleef vijfentwintig jaar pastoor van Udenhout. In de laatste jaren van zijn leven
leed hij aan een soort verlamming waardoor zijn krachten langzaam afnamen, niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk. Het proces ging tergend langzaam en duurde vele jaren. Al
in 1879 kon hij slechts met de grootste moeite de mis lezen en maar een paar biechtelingen
horen. Eind 1880 moest hij voorgoed stoppen met al zijn pastorale functies en ook met de
werkzaamheden van administratieve aard. In 1881 kon hij niet meer lopen en niet meer
zelfstandig eten. Pas in de lente van 1884 kwam er een einde aan de lijdensweg, op 8 mei
1884 ’s morgens om vijf uur. Tijdens de laatste levensjaren van de pastoor nam kapelaan
Pistorius zijn taken waar, daarbij geholpen door kapelaan Van Stekelenborg.
Kapelaans onder Pastoor Cuijpers
Wilhelmus Vincent 1857-1861
Zie vorig hoofdstuk.
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Cornelis Franciscus van Gennip, 1861-1862
Cornelis van Gennip was geboren in St-Michielsgestel op 31 mei 1827 en priester gewijd in
1852. Na assistent geweest te zijn te Middelbeers sinds 1852 werd hij op 22 oktober 1861
kapelaan te Udenhout. Een jaar later, op 22 oktober 1862, de dag dat de eerste Zusters het
liefdesgesticht betrokken, kreeg hij een benoeming als Rector der Augustinessen te Deursen.
In 1871 volgde de benoeming tot kapelaan te Heesch.
Joannes Baptista Bots, 1862-1865
Joannes Bots was geboren te Helmond op 18 september 1838 en ontving de priesterwijding
op 5 oktober 1862. Twee weken later, op 17 oktober, werd hij tot kapelaan te Udenhout
benoemd. Hij was zeer snel bemind bij de parochianen vanwege zijn “goedige eenvoud”.
Drie jaar later, op 16 juni 1865, is hij overgeplaatst naar 's-Hertogenbosch. Op 21 maart 1882
volgde zijn benoeming tot pastoor van Tilburg, ’t Goirke, waar hij vier jongens- en
meisjesscholen heeft gesticht. Op 12 januari 1908 werd hij ook deken van Tilburg. In 1914
werd hij officier in de orde van Oranje Nassau. Hij overleed te Tilburg op 3 maart 1915. Op
de dag van zijn overleden volgde nog een onderscheiding: huisprelaat van Paus Pius X. Op
het bidprentje stond te lezen: "Hij beminde de zijnen en bad veel voor zijn volk. Hij was
herbergzaam, goedig en de ijver voor Gods Huis heeft hem verteerd". Naar hem is de Deken
Botsstraat in Tilburg vernoemd.
Joannes van Laarschot, 1865-1876
Kapelaan Van Laarschot was geboren te Veghel op 11 mei 1831 en ontving de
priesterwijding op 16 juni 1865. Hij ging als kapelaan naar Udenhout, waar hij 11 jaar heeft
gewerkt onder pastoor Cuijpers. Hij was lichamelijk niet zo gezond en blijkbaar een moeilijke
man. Er staat geschreven: “Hij was niet vrij van eenige scrupulositeit”, dat is overdreven
ziekelijk en nauwgezet van geweten. Pastoor Cuijpers kreeg vanwege de zwakke
gezondheid van zijn kapelaan een tweede kapelaan. In juli 1876 is kapelaan Van Laarschot
"uit hoofde van voortdurende ziekelijkheid" ontslagen en verplaatst naar Oijen, waar hij
werkte als assistent. Hij is overleden in 1916 als rector te Handel.
Herman Joes Aloys Pistorius, 1874-1884
Herman Pistorius is geboren te Helmond op 15 maart 1848. Ook hij kwam meteen na zijn
priesteropleiding als kapelaan naar Udenhout. Kapelaan Pistorius heeft in de periode waarin
pastoor Cuijpers niet meer kon werken de pastorale functie waargenomen. Na de dood van
zijn pastoor in 1884 ging hij naar de parochie ’t Heike in Tilburg. Hij werd in 1892 pastoor te
Berkel en in 1903 pastoor te Best. Hij overleed op 30 november 1911.
Martinus van Stekelenborg,1876-1888
Kapelaan Van Stekelenborg, op 28 juli 1851 geboren te Mierlo, was voor zijn benoeming in
Udenhout, assistent te Duizel. Van Stekelenborg was een zeer geliefde kapelaan, die in
1885 een beroerte kreeg. Na acht trouwe jaren werd hij overgeplaatst naar Driel en kapelaan
Van Krieken uit Driel kwam naar Udenhout, tot ongenoegen van beiden. Vanwege zijn
zwakke gezondheid moest kapelaan Van Stekelenborg met zijn werk stoppen. Hij overleed
op 5 mei 1891 in zijn geboortedorp Mierlo.
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Hoofdstuk 8

DE PETRUSSCHOOL
7e pastoraat, 1884-1902
Petrus van de Wal
De zevende pastoor, Petrus van de Wal, is geboren op 24 september 1837 in Oirschot. Na
het doorlopen van het seminarie* volgde zijn priesterwijding op 14 juni 1862. Hij werd eerst
kapelaan in Oss en daarna in 1870 kapelaan in de parochie ’t Heike te Tilburg. Petrus van de
Wal was al in 1881 door bisschop Godschalk voorbestemd om pastoor Cuijpers op te volgen,
maar het ziekbed van pastoor Cuijpers zou toen nog drie jaar duren. De benoeming in
Udenhout kwam daarom pas op 6 mei 1884. Op 24 mei maakte de Tilburgse “Nieuwe
Koninklijke Harmonie”, zoals gebruikelijk in de meimaand, een voettocht, dit jaar over Berkel
naar Udenhout om daar pastoor Van de Wal (hun oud-kapelaan) een serenade te brengen.
Zijn officiële installatie volgde op 8 juli. De naam van Petrus van de Wal zou na zijn dood
worden verbonden aan de door hem in 1901 gestichte jongensschool: de Petrusschool.
Pastoor van de Wal had op het laatst van zijn leven te kampen met hartproblemen, waaraan
hij op 21 juli 1902 overleed.
Maatschappelijke groeperingen
De industriële ontwikkeling van de negentiende eeuw leidde aan het eind van die eeuw over
heel Europa en zeker ook in Nederland tot een maatschappelijke modernisering. Er kwam
sociale wetgeving ter bescherming van de rechten van werknemers. Er kwamen alle
mogelijke belangengroepen, zowel van werkgevers als van werknemers. Zo ontstond in
1896 de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, wat in Udenhout in 1902 leidde tot de
oprichting van een eigen Boerenbond. Drie jaar daarvoor al was in Udenhout een eigen
Boerenleenbank opgericht. Er ontstonden ook ideeën over ontspanning naast de zware
arbeid en zo werd er promotie gemaakt voor sport, waarbij voetbal al snel populair was. In
Udenhout was er in 1902 een voetbalclub “Udenhout Vooruit”, maar die vond nog weinig
draagkracht in de Udenhoutse samenleving.
Aandacht voor het interieur van de kerk
De oude kerkramen (fabrieksramen) werden in 1887 vervangen door grisaille-glasramen in
stenen kozijnen. Boven in elk raam is een rozet aangebracht met daarin een afbeelding van
een der "Geheimen van de Rozenkrans*". Een jaar later kreeg de kerk twee
gebrandschilderde ramen. Deze kunstwerken waren van de hand van glazenier J.B.
Capronnier uit Brussel. Van deze twee ramen is er slechts een bewaard gebleven. Het is te
vinden in de linkerzijbeuk, een voorstelling van de Heilige Dominicus samen met Maria. Het
tweede glas-in-loodraam, met daarop de afbeelding van Sint-Jozef, is bij de verbouwing van
de kerk in 1950/1951 verloren gegaan. Beide glasschilderwerken bevonden zich
oorspronkelijk in het priesterkoor*.
Vermoedelijk in 1888 is op een veiling in Parijs de kruisweg* aangekocht, 14 geschilderde
kruiswegstaties*, vervaardigd door een onbekende schilder.
In 1888 kreeg de Lambertuskerk een veelkleurig plafond. Het geschilderde gewelf was als
met sterren bezaaid. Op de muurvlakken van het middenschip waren medaillons geschilderd
met daarop de twaalf apostelen.
Catechismuskapel
In 1892 breidde men het kerkhof naar achteren uit. Die uitbreiding was mogelijk door de
vooruitziende blik van pastoor Cuijpers die al op 20 mei 1876 een huis, erf en looierij kocht
dat tegen de achterzijde van het kerkhof lag. Omdat het kerkhof te klein was geworden, liet
pastoor Van de Wal die gebouwen in 1892 afbreken om het perceel vervolgens bij het
kerkhof te trekken.
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Daarna liet hij in 1893 de schansmuur van de tuin in rechte lijn doortrekken en stichtte aan
de rechterzijde van de verworven grond een gebouw, dat al spoedig de naam
Catechismuskapel kreeg. Die kapel was oorspronkelijk uitsluitend bestemd voor het geven
van catechismusles door de pastoor zelf. De kapelaans gaven die lessen op de scholen.
Pastoor Van de Wal onder schot genomen
Aantekening uit het parochiememoriaal: Onder pastoor Van de Wal woonde in Udenhout een
zekere Theodorus Kesner, rondventer in garen en band, niet kwaad, maar de laatsten tijd
niet wel bij het hoofd. Het gerucht ging dat hij met een pistool in zijn korf rondliep. Op 17
januari 1894 passeerde pastoor Van de Wal met zijn kapelaan de Groenstraat, toen uit een
poort, ongeveer tegenover bakker Van de Ven, een schot gelost werd. De pastoor maakte de
opmerking “'t Is of er een kogel langs mijn oren fluit”. Hij zag echter niemand. Maar de
bewoners van het pand daar tegenover hadden alles gezien en ... zwegen. Diezelfde avond
schoot Kesner op de 68 jarige vrouw Anna Maria van den Oever, die bij de weduwe Maria
Heijmans van den Oever in de kamer zat, en wel eens op onschuldige wijze met hem
geschertst had. De ongelukkige vrouw, na nog bediend te zijn, overleed op 24 januari 1894
aan de schotwond. De dader werd naar het krankzinnige gesticht te Vught gebracht.
Sint-Paulusvereniging tegen alcoholmisbruik
Pastoor Van de Wal voerde zoals veel pastoors vaak actie tegen alcoholgebruik, dansen,
kermis en dergelijk vermaak. In Udenhout was dansmuziek en dansen in cafés verboden.
Meisjes, die buiten Udenhout gingen dansen, werden uit de meisjescongregatie* gezet.
Onder het pastoraat van Van de Wal kwam er een einde aan de jaarlijkse zotte kermis op ’t
Gommelen. Vier café-eigenaren kwamen op een zwarte lijst, omdat ze tegen de wil van de
pastoor tijdens de kermis speellui uitnodigden en derhalve in de ogen van de pastoor
verkeerd vertier boden. Het leidde tot vier faillissementen van herbergiers in korte tijd, wat
het nodige rumoer in het dorp teweeg bracht. Het waren Christiaan Maas, Willem Witlox,
Franciscus van Uden en Kuilaars. De pastoor weigerde aanwezig te zijn op het jaarlijkse
Caeciliafeest van zijn eigen kerkkoor en hij bestreed fel de teerdagen van de gilden.
Kapelaan Van Ravensteijn liet ook geen gelegenheid voorbijgaan om zich af te zetten tegen
het overmatige alcoholgebruik. Iedere preek en iedere catechismusles eindigde met een
betoog tegen de alcohol. Het werd onuitstaanbaar; en velen zeiden: Wij laten den jenever
varen, als hij maar ophoudt. Het verhaal ging, dat een kerkmeester, die om die reden zijn
avondborreltje naliet, gestorven is, omdat zijn maag het plaatsvervangend harde bier niet
kon verdragen.
Om deze strijd tegen de alcohol nog beter te kunnen voeren richtte men op 9 maart 1899
een vereniging op die tot doel had om het drankmisbruik te bestrijden. Kapelaan Van
Ravensteijn vernoemde de vereniging naar Sint-Paulus, het grote voorbeeld van iemand die
zijn leven beterde. In 1899 was het jeneververbruik nog 6,03 liter per hoofd van de bevolking.
Een jaar later, op 1 december 1900, was het verbruik teruggelopen naar 4,85 liter.
Een aantal jaren later schreef pastoor Van Eijl in het memoriaal van de parochie over de
Sint-Paulusvereniging. Hij koppelde de vereniging aan het bevorderen van het sparen,
waarbij het sparen gebeurde bij de lokale Boerenleenbank. De Sint-Paulusvereniging
hanteerde blijkbaar het motto, dat het beter is geld te sparen dan om het geld te besteden
aan alcohol. Zo kreeg de Paulusvereniging een hele praktische wending.
De fraterschool
Toen pastoor Cuijpers in 1876 de grond van de erven Gerardus van Beurden kocht
motiveerde hij dat naar de bisschop toe als volgt om zoo nodig te dienen tot vergrooting van
het kerkhof of tot inrigting van een fraterhuis indien daaraan ooit behoefte mogt bestaan
vooral tot het geven van godsdienstig onderwijs aan de kinderen. De komst van de zusters in
1864 en het onderwijs dat zij gaven aan de Udenhoutse meisjes beviel blijkbaar goed en
smaakte naar meer. Het zou toch nog tot 1901 duren, voordat het zover was, dat ook de
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Udenhoutse jongens onder leiding van de fraters van Tilburg hun katholieke onderwijs
zouden krijgen in hun eigen dorp.
Intussen was pastoor Van de Wal wel volop actief om de fraters naar Udenhout te krijgen ten
behoeve van katholiek onderwijs aan de jongens van het dorp. Directe aanleiding daarvan
was het verwerven van grond direct rechts naast de kerk. Door een samenloop van
omstandigheden kwam die grond in handen van Hermus van Hulten, frater Pacomius, die in
het fraterhuis van Cuijk woonde. In 1891 liet frater Pacomius van Hulten met hoogst
welwillende instemming van frater Superior de Beer het perceel transporteren ten behoeve
van de kerk van Udenhout met de hoop, dat te eeniger tijde naar vermogen en goedvinden
van het Kerkbestuur ter plaatse een fraterhuis met jongensschool zou worden opgericht.
De wens was vroom, maar er waren praktische problemen. De locatie was mooi, maar te
klein. Na nog twee aankopen van grond in 1891 en 1893 was er voldoende ruimte.
Nu begon het overleg met frater Superior over de oprichting van een klooster en een
katholieke school. Dat bleek een proces van lange adem. Niet zonder reden verzuchtte
pastoor Van de Wal in 1898: Na al mijne moeiten zal ik de stichting niet meer beleven.
Blijkbaar voelde de 61-jarige pastoor zich niet meer zo gezond. Een jaar later kwam dan de
toezegging van frater Superior, dat mogelijk al in 1900 maar zeker in 1901 de school zou
beginnen, met één klas. Aannemer Johannes Kocken uit Tilburg bouwde het fraterhuis aan
de Slimstraat dat ruimte zou bieden aan 15 fraters.
De gebouwen zijn op 2 mei 1901 door de fraters betrokken. Op 8 mei volgde de inzegening
van de lokalen en na een plechtige H.-Mis ter ere van de Heilige Geest was de school voor
de jongens van de laagste klas geopend. De bedoeling was er ieder jaar een klas bij te
nemen, zodat de fraters langzaam konden opbouwen en de openbare school langzaam kon
afbouwen.
Daarmee kwam er een einde aan ruim 250 jaar openbaar onderwijs. De katholieke zuil stond
stevig verankerd in de Udenhoutse samenleving.
Pastoor Van de Wal overleed op 21 juli 1902. De pastoor vernoemde het fraterhuis en de
school naar Sint-Jozef. Hij liet in het fraterhuis, hoog boven de deur, een beeld van SintJozef plaatsen met de tekst “Sint-Jozefs-Gesticht”. Na het overlijden van de pastoor besloot
frater Superior de Beer om huis en school te vernoemen naar de patroonheilige van pastoor
Van de Wal, Sint-Petrus. Pas na 20 jaar verving men de naam “Sint-Jozefs-Gesticht” door de
naam “Sint-Petrus”. Het beeld van Sint-Jozef is blijven staan.
Kapelaans onder pastoor Van de Wal
Marinus van Stekelenborg, 1876-1888
Zie vorig hoofdstuk.
Jordanus van Krieken, 1888-1892
Jordanus van Krieken, geboren te Boxtel op 27 juli 1848, was voor zijn benoeming in
Udenhout kapelaan in Driel. In 1892 volgde de benoeming tot pastoor te Bergeijk ‘het Loo’.
Hij bouwde daar de nieuwe pastorie en het liefdesgesticht en overleed er op 6 december
1906.
Alphonsus Jos Maria van Ravensteijn, 1892-1902
Alphonsus van Ravensteijn, geboren te 's-Hertogenbosch op 8 juli 1856, is priester gewijd op
7 juni 1884. Hij was coursgenoot* van pastoor Van Eijl. Hij was eerst kapelaan te Maashees,
daarna van Bladel en vanaf 1892 in Udenhout. In 1902 werd kapelaan Van Ravensteijn
benoemd tot pastoor te Son. Daar is hij overleden op 23 mei 1915.
Cornelis Wilhelmus Josephus de Bruijn, 1900-1907
Cornelis de Bruijn is geboren in Bladel in 1874 en priester gewijd in 1900. Meteen na zijn
priesterwijding volgde op 26 november 1900 zijn benoeming tot assistent in Udenhout en op
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8 augustus 1902, na de dood van pastoor Van de Wal en het vertrek van kapelaan Van
Ravesteijn, tot tweede kapelaan van Udenhout. Hij maakte in Udenhout in korte tijd drie
pastoors mee: Petrus van de Wal, Everardus van de Heijde en Petrus van Eijl. Hij is op 15
november 1907 benoemd in Oirschot. In 1920 werd hij pastoor te Ooy en Persingen, in 1925
pastoor en in 1927 ook deken te Heeze.
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Hoofdstuk 9

ONZE LIEVE VROUW DER GROT
8e pastoraat, 1902-1903
Everardus van der Heijde
De achtste pastoor van Udenhout, Everardus van der Heijde, is geboren in Megen op 30
maart 1853. Hij studeerde aan het grootseminarie* te Haaren en is priester gewijd op 15 juni
1878. Hij was kapelaan achtereenvolgens in Oisterwijk, Eersel en Hilvarenbeek. In 1892
werd hij benoemd tot pastoor van Woudrichem, een parochie van hooguit honderd
parochianen. Everardus besteedde er zijn ruimschoots beschikbare tijd aan het schrijven en
vertalen van boeken. Na tien jaar verzocht hij de bisschop om overplaatsing naar een grotere
parochie. Zo volgde op 4 augustus 1902 de benoeming tot pastoor van Udenhout, waar hij in
korte tijd veel ter hand nam. Everardus van der Heijde was een suikerpatiënt. Hij moest op 1
december 1903 een buikoperatie ondergaan in het ziekengasthuis van Tilburg vanwege zijn
suikerziekte. Hij overleed op de operatietafel. Hij was pas 50 jaar oud. Het dorp zal zijn adem
even hebben ingehouden. Tien dagen eerder, op 22 november 1902, was frater Arsenius
Lommers, de directeur van het fraterhuis, plotseling overleden op 52-jarige leeftijd. Binnen
tien dagen overleden twee jonge mensen van het vurnaom van törp.
Pastoor Everardus van der Heijde is begraven op 3 december. Kapelaan Brekelmans hield
de lijkrede. Een bevriende dame uit Hilvarenbeek betaalde zijn grafmonument. De plaats van
zijn graf vinden we recht voor de door hem aangelegde calvarieberg op het kerkhof.
Een nieuwe eeuw, nieuwe gezichten
De nieuwe eeuw was in Udenhout begonnen met nieuwe gezichten, jonge mensen op de
notabele posities. De oude burgemeester Van Iersel was in 1900 opgevolgd door de jonge
burgemeester Van Heeswijk, die ook bestuurlijke functies bekleedde bij de Centrale
Boerenleenbank en op provinciaal niveau. In 1901 waren de fraters naar Udenhout gekomen
en enthousiast en energiek begonnen met hun nieuwe school. En in 1902 kwam er ook een
nieuwe pastoor. Misschien waren de laatste 30 jaren van de vorige eeuw teveel vanzelf
voorbijgegaan. Er kwam nu nieuwe energie in het dorp.
Heel Udenhout aan het werk voor de pastoor
Nu pastoor Van der Heijde een grotere parochie had, kon hij naar hartelust zijn werkijver
botvieren. Het is ongelooflijk, wat hij in zijn korte pastoraat allemaal ondernam en welke
plannen hij vormde. Het was soms net of alle werk- en ambachtslieden in Udenhout in zijn
dienst waren.
Als eerste pakte hij het kerkhof aan, dat hij uitbreidde. Op het nieuwe stuk liet hij een
calvarieberg aanleggen met prachtige beelden. De pastoor verfraaide het kerkhof met stenen
slingerpaden, sierhout en bloemperken. Aan de straatkant kwam een hekwerk en hij liet de
schansmuren opnieuw voegen en uitbouwen. Zo maakte hij het kerkhof geschikt voor het
houden van buitenprocessies. We weten, dat hij in zijn korte pastoraat plechtige
buitenprocessies hield op Eerste Paasdag, Sacramentsdag en Maria Hemelvaart. In 1903
schonk Christina van Kasteren speciaal voor de buitenprocessies een baldakijn*,
vervaardigd door Stolzenberg te Roermond. Op Eerste Paasdag 12 april 1903 droeg men
dat voor het eerst rond. Het plaatsen van houten kruisen op het kerkhof werd regel.
Het "hondenhok" boven op de kerk, waar het angelusklokje was opgehangen, brak hij af. Hij
reorganiseerde de dorpsfanfare, hervormde het koor en liet de pastorie inwendig geheel
verven en deels behangen, bouwde een pastoorsslaapkamer en toilet en verbouwde het
front van de schoolvleugel bij de zusters. Hij stuurde een plan tot algehele verbouwing van
het liefdesgesticht naar de bisschop. De pastoor wilde nieuwe kerkbanken en hij had het
zelfs over een nieuwe kerk. Hij wilde het aantal processies uitbreiden, zoals op Palmzondag
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Maria Lichtmis en op Allerzielen. Hij wilde op het kerkhof ook een Lourdesgrot bouwen. De
leden van het kerkbestuur raakten volstrekt uit hun doen en hebben vaak hun beklag gedaan.
De Pauluszaal
De catechismuskapel, die zijn voorganger Van de Wal had laten bouwen, liet pastoor Van
der Heijde in 1903 uitbouwen. De nieuwverkregen ruimte was geschikt om vergaderingen te
houden. De zaal, die werd ingezegend eind januari 1904, kreeg de naam Pauluszaal. Die
naam hield mogelijk verband met de Paulusvereniging (tegen alcohol en voor het sparen),
die er haar vergaderingen kon houden. Ook andere organisaties konden er vergaderingen
organiseren, zoals de Boerenbond en de latere vakbonden. Vandaar dat het gebouw ook
bekendheid kreeg onder de naam Bondsgebouw. In de zaal was een podium aanwezig, dat
geschikt was voor toneeluitvoeringen.
Verlichting in de kerk
De verlichting in de kerk kwam van oudsher van kaarsen. Later kwamen ook de slecht
lichtgevende patent- of bronolielampen in gebruik. Pastoor Van der Heijde pakte de
verlichting meteen rigoureus aan. Hij liet in 1903 een acetyleenfabriek bouwen als pendant
van de catechismuskapel, links achter de kerk op gelijke hoogte en met exact dezelfde vorm
als de catechismuskapel. De plannen daarvoor beschreef hij al in een brief van 8 oktober
1902 aan de bisschop. Hij vertelde daarin onder andere dat zijn voorganger ook al met de
lichtproblematiek bezig was geweest. Hij schreef verder: De machine ter verkrijging van licht
heeft de capaciteit om later ook het Liefde- en gasthuis van acetyleen te voorzien. Algemeen
wordt het acetyleen geroemd als goedkoop en niet-gevaarlijk. Zoo in Heumen, Puiflijk, het
Gesticht van den Goeden Herder te Tilburg, het Zenuwgesticht en Pensionaat te Dongen, de
Witte Paters te Boxtel, het klooster te Huissen, enz. Het fraterhuis en de school konden ook
van de nieuwe energiebron profiteren.
Onze Lieve Vrouw der Grot
Pastoor Van der Heijde schreef in zijn Udenhoutse jaren een boekje getiteld ‘O.L. Vrouwe
van Lourdes, O.L. Vrouw der Grot’. Het boekje was opgedragen aan ‘De vereniging tot
samenstelling van Nederlandse bedevaarten’. De pastoor zelf was een fervente
bedevaartganger. Hij was het, die de Udenhoutse bedevaart naar Kevelaer nieuw leven
heeft ingeblazen. Hij had plannen gemaakt om op het Udenhoutse kerkhof een Lourdesgrot
te bouwen, maar dat kwam er niet meer van. Pastoor Van der Heijde dagtekende zijn boekje
op 19 november 1903, twee weken voor zijn dood. Hij heeft niet meer mogen zien dat het
boekje van de persen rolde, want dat gebeurde pas in januari 1904.
Kapelaans onder Pastoor Van der Heijde
Alphonsus Jos. Maria van Ravensteijn, 1892-1902
Zie vorig hoofdstuk.
Cornelis Wilhelmus Josephus de Bruijn, 1900-1907
Zie vorig hoofdstuk.
Antonius Petrus Brekelmans, 1902-1906
Antonius Petrus Brekelmans is geboren te Waalwijk in 1864. Na zijn priesteropleiding werd
hij kapelaan in Waspik, in Leeuwen en vervolgens in december 1902 eerste kapelaan in
Udenhout. Hij is op 26 februari 1906 benoemd tot rector van het gesticht Coudewater en in
1910 tot pastoor te Heumen.
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Hoofdstuk 10

IN IEDER HUIS HET ROOMSE KRUIS
9e pastoraat, 1903-1939
Petrus Bernardus Hendrikus van Eijl
Pastoor Petrus van Eijl is geboren op 20 juli 1859 te Tilburg, als vierde van tien kinderen. Zijn
vader was Godefridus van Eijl, zijn moeder Maria Kleuzes, beiden geboren te Breda.
Godefridus van Eijl was griffier bij het kantongerecht te Tilburg en vanwege die functie kwam
hij ook wel eens in Udenhout. Zijn oudste broer Arnoldus was notaris, zijn tweede broer
Gerardus fabrikant in Dongen en zijn jongere broer Josephus priester, kapelaan en rector te
Eersel en later pastoor van Nederwetten. In 1868, negen jaar oud, moest Petrus van Eijl, in
navolging van zijn oudere broers Arnoldus en Gerardus, naar de kostschool in Udenhout.
Meester Paulus Borsten, de bovenmeester van de openbare dorpsschool, hield achter het
gemeentehuis een internaat van ongeveer 30 jongens. Petrus werd misdienaar en diende
dagelijks de mis bij pastoor Felix Cuijpers of kapelaan Joannes van Laarschot. Hij deed ook
zijn eerste communie in Udenhout, op 3 april 1870. Later in 1870 mocht Petrus van Eijl naar
de Franse School in Tilburg, die onder leiding stond van Christiaan Borsten, een broer van
de Udenhoutse bovenmeester. In 1873 volgde het kleinseminarie* in Sint-Michielsgestel en
daarna het grootseminarie* in Haaren. Petrus van Eijl werd priester gewijd op 7 juni 1884.
Op 3 augustus 1885, hij was toen 26 jaar, volgde zijn benoeming tot professor in de Duitse
en Engelse taal aan het kleinseminarie* van Sint-Michielsgestel. Hij gaf bovendien les in
enkele zogenoemde buitenvakken zoals Frans, Grieks en meetkunde en vanaf 1887 ook
geschiedenis en aardrijkskunde. Om zich in genoemde vakken te bekwamen, besteedde hij
steeds een deel van de vakanties aan reizen in binnen- en buitenland. Petrus van Eijl zorgde
ook voor een aantal publicaties. In druk verschenen, behalve enkele kerstnovenen,
‘Hoogduitsche Spraakkunst’ (1895), ‘Hochdeutsche Sprachlehre, 2ter Kursus’ (1897);
‘Engelsche Spraakkunst, 1e cursus’ (1896), ‘English Grammar, 2nd Course’ (1898), ‘Beknopt
Overzicht der Nederlandse Staatsinrichting’ (1892 en 1898). Pastoor Meeuwissen en rector
Verhoecks, leerlingen van Van Eijl, hebben verteld dat de taallessen van Van Eijl niet best
waren, maar zijn geschiedenislessen des te beter, de prachtigste lessen die ooit op het
seminarie* zijn gegeven, niet saai wetenschappelijk maar romantisch levendig. De
priesterstudenten noemden zijn geschiedenislessen de Pietlessen. Petrus van Eijl had op het
seminarie* een heleboel nevenactiviteiten. Hij maakte een begin met een munt- en
penningkabinet, een platencollectie, een alfabetisch geordende bidprentjesverzameling, enz.
Hij heeft een reeks bijzonderheden opgetekend betreffende het seminarie*, zijn professoren
en studenten, met een bijna volledig necrologium tot het jaar 1903; historische documenten,
betrekking hebbend op het seminarie* en daar of elders berustend, verzamelde hij zorgzaam
bijeen, geordend en soms voorzien van aantekeningen. Professor Fransen gebruikte het
werk van Van Eijl voor het schrijven van “Beekvliets Eeuwfeest” in 1915. In de jaren 18991900 was hij met Jos. C .A. Mathijsen, destijds kapelaan van de Sint-Jan van Den Bosch en
later pastoor te Moerdijk, en met Jos. F. M. Sanders, destijds directeur aan het
grootseminarie* en later deken van Tilburg, medeoprichter van het Sint-Jozeffonds tot
onderlinge verzekering van seculiere* geestelijken in het bisdom van 's-Hertogenbosch. Na
een onafgebroken professoraat van 18 jaren ontving hij op 14 december 1903, 44 jaar oud,
zijn benoeming tot pastoor van Udenhout, ingaande 18 december. Petrus van Eijl is pastoor
van Udenhout geweest van 18 december 1903 tot aan zijn dood op 14 januari 1939. Ruim 35
jaar.
De parochie in 1903
Toen pastoor Van Eijl in Udenhout aankwam, verkeerde het dorp wel in de sfeer van het
Rijke Roomse leven en alle herinneringen die dat oproept, al was de discipline niet naar de
zin van de nieuwe pastoor. Hij probeerde zijn hele pastoraat om de greep op de parochie en
vooral de parochianen te verstevigen.
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Pastoor Van Eijl trof in Udenhout ook een gemeenschap aan, die volop in verandering was.
Dat was ook hard nodig. Udenhout was in de laatste decennia van de 19e eeuw onder
burgemeester Van Iersel en pastoor Van de Wal wat achterop geraakt bij een aantal
ontwikkelingen. Udenhout kreeg als een van de laatste plaatsen een Boerenbond (1902),
terwijl Udenhout toch van oorsprong een boerendorp was. Udenhout was een van de laatste
plaatsen waar de fraters een school voor katholiek onderwijs aan jongens begonnen (1901).
Zo kwam Pastoor Van Eijl, 44 jaar oud en bruisend van werklust, zoals hij op het seminarie*
had laten zien, naar Udenhout. Hij zocht de jonge en energieke burgemeester Van Heeswijk
op om zich samen sterk te maken voor Udenhout. Omdat pastoor Van Eijl al vroeg begon
met het opschrijven van allerlei wederwaardigheden uit de geschiedenis van de parochie
maar ook van zijn eigen pastoraat, weten we over hem veel meer dan over zijn voorgangers
en kunnen we een scherper beeld schetsen van zijn persoon. Hij schreef dan ook heel
terecht vooraan in het boek: Quod scripsi, scripsi. Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.
P.B.H. van Eijl, Past., Udenhout 1 October 1905.
De eerste H.-Mis in Udenhout
Op zondag 20 december 1903 deed de pastoor voor het eerst een H.-Mis in zijn nieuwe
parochie en hield hij zijn inleidingspreek. Hij refereerde aan zijn schooltijd in Udenhout en
zijn tijd als misdienaar bij pastoor Cuijpers, die in mij de grondslag gelegd (heeft) van een
christelijk leven. Hij ging vervolgens in op de taak van de priester. De priester onder u moet
optreden tegen iedere dwaling, tegen ieder verderfelijk beginsel eener zondige wereld, tegen
iedere belager en verleider van zijn volk, tegen ieder misbruik en gevaar, dat het heil der
zielen bedreigt. Daarna zei pastoor Van Eijl dat hij daarvoor al zijn parochianen nodig zou
hebben. Dat zou ook de kern worden van pastoor Van Eijl's pastoraat: de parochianen
behoeden voor al het kwade. Na de mis was er een verwelkoming door het kerkbestuur,
burgemeester Van Heeswijk en de notabelen alsmede een uitvoering van de fanfare Moed
en Volharding. De dag erop stond het volgende berichtje in de krant: Udenhout 21 Dec.
Gisteren hield onze nieuwe Herder, de Zeer Eerw. heer Van Eijl zijn intreerede; het was de
eerste wederzijdsche kennismaking tusschen hem en zijne parochie. Met gespannen
aandacht werd de nieuwe pastoor aangehoord en met veel levendigheid en achting werd zijn
persoon en zijne toespraak later door het volk besproken. Na de Hoogmis bracht onze
fanfare hem hulde voor zijne pastorie en werd Z.Eerw. hartelijk toegesproken door onzen
Welachtb. heer Burgemeester Van Heeswijk uit naam der gansche gemeente. Moge het hem
gegeven zijn jaren lang te kunnen werken tot heil zijner parochie en daardoor tot voorspoed
van de gemeente Udenhout.
De visie van de pastoor
De ijver van pastoor Van Eijl richtte zich op drie omvangrijke taken. De eerste taak was die
van hoeder van het Rijke Roomse leven. Bij de tweede taak was hij de sociale voorman in
het dorp. De derde taak betrof de behartiger van de kerk, aan de kerk verbonden gebouwen
en instellingen en haar bezittingen. Daarnaast had de pastoor extra aandacht voor de jeugd.
Hij hield ook vast aan de oude gebruiken in Udenhout, vooral omdat die heel goed in zijn
straatje te pas kwamen.
Als hoeder van het Rijke Roomse leven nam pastoor Van Eijl in de eerste jaren van zijn
pastoraat een reeks besluiten. In al deze veranderingen ging het om het uitdragen en vooral
zichtbaar maken van de geloofsbeleving in Udenhout. Een aantal maatregelen betroffen de
inhoud van de missen en het aantal missen. Zo kwam er op alle zondagen van de vasten
onder het lof* een kruiswegoefening*. In 1904 voerde hij een lof* in ter ere van de Heilige
Jozef op alle woensdagen van de maand maart. In juni van dat jaar stelde hij het kerkhof
overdag open en plaatste er knielbanken en in juli 1904 voerde hij de devotie* van de eerste
vrijdag van de maand in.
Het oog wil ook wat. Hij schafte rode misdienaartogen aan voor de feestdagen en blauwe
voor de Mariahoogfeesten. Er kwam een nieuw reglement voor de processies. Voortaan
waren er in Udenhout drie plechtige processies in de kerk (Pasen, Pinksteren en Kerstmis),
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drie plechtige processies buiten de kerk (Sacramentsdag, Maria Hemelvaart en SintLambertus) en drie gewone processies in de kerk op de Mariafeesten van 2 februari (Maria
Lichtmis), 25 maart (Maria Boodschap) en 8 december (Maria Geboorte).
Belangrijker dan dit Rijke Roomse leven was de sociale druk die de pastoor uitoefende op
zijn parochianen. Hij probeerde op elke mogelijke manier om de zedeloosheid en alle
activiteiten die niet op de een of andere manier aan de kerk waren verbonden te verbieden
en als dat niet lukte te ontmoedigen. Dansen was uit den boze. Hij probeerde meermalen de
kermis af te schaffen. In 1906 mocht de fanfare niet meer in de Pauluszaal repeteren, omdat
Van Eijl 11 uur 's avonds geen tijd vond om de repetities te stoppen; dan behoorde een
fatsoenlijk mens op bed te liggen. Mannen en vrouwen mochten niet gezamenlijk naar een
vergadering of naar een toneeluitvoering. Op kermismaandag 7 oktober 1907 zou volgens
gebruik de zang- en toneelvereniging een matinee geven. Bij toeval kreeg de pastoor de
avond van tevoren het programma te zien en zijn oog viel op de tekst voor dames en heren.
Nog diezelfde avond ging de pastoor bij het bestuur van de vereniging protesteren. En 's
morgens tijdens de missen richtte hij het woord tot zijn parochianen, in het bijzonder tot de
huismoeders, om in ere te houden het goede plaatselijke gebruik, dat reeds zovele jaren
Udenhout tot grote eer verstrekt, namelijk dat geen vrouwen en jongedochters de herbergen
bezoeken, ook niet bij uitvoeringen. De pastoor trok vanaf het altaar vaak van leer over
dingen die hem niet bevielen. Hij had het dan over duinlopers, leemputzwemmers en
vroegrijpe, vroegrotte deugnieten. Hij leidde een vereniging met de naam ‘Voor eer en
deugd’. Daar komt een leuze vandaan, die hij tot in den treure heeft herhaald:
De reinheid der jeugd strooit rozen van vreugd,
Wekt mannen van kracht, wien d'erekroon wacht.
Als sociaal voorman in het dorp verzette Van Eijl veel werk en dat deed hij opvallend vaak
samen met burgemeester Van Heeswijk. Op 1 maart 1904 opende de pastoor de eerste
volksleesbibliotheek in de Pauluszaal, met de kapelaan als beheerder. Op deze manier hield
hij optimaal toezicht op de literatuur die de Udenhouter tot zich nam. In het najaar van 1904
begonnen er lessen op zondag voor ambachtsjongens en een soort volwassenenonderwijs
onder de titel winterherhalingsonderwijs. Op 6 december 1904 vond er voor het eerst een
liefdadigheidsprijsuitreiking plaats op de meisjesschool, waarbij ongeveer 125 kinderen
kledingstukken kregen. Op Kerstmis 1904 kondigde de pastoor de oprichting van de R.K.
Armen aan en zei, dat mensen zich, in afwachting van een ziekenfonds voor werklieden,
voorlopig voor steun konden melden bij de pastoor. Op 11 februari 1905 is er een
gezamenlijk schrijven van pastoor en burgemeester om een halfjaarlijkse collecte aan de
deur in te voeren, ten bate van het Burgerlijk Armenbestuur. Op 16 maart 1905 richtten
burgemeester en pastoor samen een kiesvereniging voor de Tweede Kamer op. Op 17 april
1906 kocht de parochie een woning aan het kloosterpad voorbij de kerkwoningen, die onder
de naam Godefridushuis de bestemming kreeg om kinderen op te vangen, arme en
verzwakte kinderen, wezen en halve wezen, op aangeven van de pastoor. De naam
Godefridushuis verwees naar de vader van pastoor Van Eijl. Op 19 maart 1907 draaide er
voor het eerst een film in Udenhout, in het bondsgebouw, verzorgd door een zekere
Nieserius uit Gouda. Op 12 april werden ter bestrijding van de kindersterfte een honderdtal
exemplaren verspreid van ‘De catechismus voor de voeding der zuigelingen’. 24 mei 1907
volgde de oprichting van de eerste winkeliersvereniging van het dorp, een onderafdeling van
de Hanze. 7 april 1908 was er de oprichting van een bond voor steenfabriekarbeiders, de
Sint-Lambertusvereniging. Noemenswaardig is verder nog de oprichting op 24 april 1910 van
een ‘commissie voor het liefdewerk oud papier’. De pastoor was voorzitter van de commissie,
de burgemeester penningmeester en broeder overste van Assisië secretaris.
Pastoor Van Eijl had ook veel aandacht voor de kerk, de gebouwen van de parochie, zoals
de jongensschool, de Pauluszaal, het Patronaat* en Sint-Felix, en alle bijbehorende gronden.
De belangstelling was er op gericht om alle gronden aan elkaar grenzend tot een groot
kerkdomein te maken. Dat lukte de pastoor uiteindelijk in 1920. Hij schreef heel voldaan:
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Hierna behoren alle gronden gelegen aan deze zijde der Burgemeester Van Heeswijkstraat
vanaf het patronaat* tot de eerste dwarspad aan de kerk, ten gebruike van Sint-Felix, in een
aaneengesloten geheel. Mijn streven van vele jaren was met succes bekroond.
Het jongenspatronaat*: Sint-Jozefcongregatie*
Pastoor Van Eijl was er van overtuigd, dat wie de jeugd had, ook de toekomst in handen had.
Zijn initiatieven om de jeugd via allerlei verenigingen aan zich, en dus aan de parochie, te
binden waren talrijk.
Kinderen verlieten meestal op hun twaalfde de lagere school. Dan waren ze onttrokken aan het
toezicht van de fraters en de zusters. Vanaf 1900 kwamen er in vele parochies patronaten, zo
ook in Udenhout. Het patronaat besteedde aandacht aan de vorming en de opvoeding. De
jeugd moest behouden blijven voor God, kerk en maatschappij en mocht niet zwichten voor de
verlokkingen van moderne ontspanningsmogelijkheden als dansen, bioscoopbezoek of
cafébezoek. Voorop stond verdieping van het godsdienstig leven.
Op 15 augustus 1905 richtte pastoor Van Eijl een congregatie* op voor jongens van 14 tot 21
jaar onder de titel Maria Hemelvaart en genaamd Sint-Jozefcongregatie*. Iedere zondag na het
lof* begonnen de bijeenkomsten met een geestelijke oefening. Daarna kon de jeugd de middag
verder doorbrengen met kaartspelen, biljarten (er waren 6 biljarts), boogschieten en beugelen.
Aan de tapkast kostte de chocola en limonade 2 cent per consumptie. Pastoor Van Eijl was zelf
de directeur en jeugdleider, geassisteerd door de fraters. Er was ook een gymnastiekclub met
een gediplomeerde instructeur. Speciaal voor zijn congregatie* liet hij een patronaat bouwen
met drie zalen, waaronder een grote toneelzaal. Op het buitenterrein verscheen een
hertenkamp, een kiosk voor de eigen patronaatsfanfare en een sportterrein, de latere bakermat
van de voetbalclub R.K.S.S.S. Toen het eerste gedeelte van het patronaat beschikbaar kwam,
op 19 maart 1908, richtte hij een tweede afdeling van het patronaat op voor jongens van 11 tot
13 jaar.
Het jongenspatronaat had tot doel om de weerbaarheid van de jongens te vergroten. Bij een
confrontatie met andersdenkenden diende de jeugd te beschikken over voldoende
tegenargumenten om daardoor standvastig te blijven in het eigen geloof. Zij leerden deugden
als tevredenheid, matigheid, gezagsgetrouwheid en arbeidzaamheid. De pastoor was met
name bezorgd over de ledige zondagmiddag. Daarom waren de patronaatsbijeenkomsten op
zondagmiddag en was er de zondagsschool.
Twee jaar later begon de bouw van het gloednieuwe patronaatsgebouw waar deze activiteiten
een onderdak zouden gaan krijgen. Het ontwerp had een kleine en een grote zaal die door
glazen schuifdeuren van elkaar waren gescheiden, en een veranda. Buiten was een flink
speelterrein gepland met een doel en een overdekte beugelbaan. De Udenhoutse aannemer
Adrianus Brekelmans (Jôsje de Golse) ging het bouwen. Vlak voor Kerstmis 1907 konden de
Udenhouters kennis maken met het nieuwe gebouw. Daarna nam de Sint-Jozefcongregatie*
bezit van hun nieuwe onderkomen.
Twee jaar later kreeg het patronaatsgebouw een toneelzaal met een echt podium. In 1912
kwam er bij het patronaat een perk met vijver, prieeltjes, banken en een grot. Op de vijver
kwamen eenden en een roeibootje. Op 16 september 1912 kwamen de eerste herten aan
voor de hertenwei.
Op verzoek van de pastoor heeft gemeentebode Jan van Sluisveld een strijdlied geschreven,
speciaal voor de congregatie*. Het luidt als volgt:
Een in mijn zak en onder in het hoekje
Wat heb ik daar zo zorgzaam ingedouwd
Ach t is het lieve kleine boekje
Der congregatie* van den Udenhout.
Dit boekje zal geen ruwe hand ooit krenken
Het is mij dierbaar als het zuiverst goud
Als ik het zie, zal ik immer weer gedenken
U congregatie* van den Udenhout.
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De zusters van Felix hadden al veel eerder een Mariacongregatie* voor meisjes opgericht.
Daarvan maakte pastoor Van Eijl dankbaar gebruik toen hij in 1909 de activiteiten van de
Mariacongregatie* uitbreidde met cursussen, zoals koken en zorgen voor gezonde voeding.
Het patronaat werd geleid door de dames Cato van Rooij en Mina Berkelmans, later ook door
Marie van Lamoen en Jans Piggen. Het was vooral gericht op de toekomstige taak als
huisvrouw en moeder. De vrouw moest godsdienstig zijn om haar echtgenoot te stimuleren in
de godsdienstplichten en om de godsdienstige en zedelijke waarden door te geven aan haar
kinderen. Zij leerde een ordelijk en gezellig thuis te scheppen, zodat haar echtgenoot geen
behoefte zou hebben om naar het café te gaan. Pastoor Van Eijl beklaagde zich er over hoe
moeilijk het was in Udenhout iets nieuws in te voeren: “De patronaatskinderen moesten als het
ware gekocht worden: vijf cents op het spaarboekje voor iedere les, die zij bijwoonden, iedere
keer eene tas waterchocolade met beschuit, een Nieuwjaar, een Sint-Nicolaas, enz. enz. Het
was voor mij eene dure, voor de parochie eene goede zaak. Het getal patronaatsmeisjes,
aanvankelijk 4, was op 31 December tot 10 gestegen. De bijeenkomsten hadden plaats iederen
dinsdag en donderdag van 2 uur tot half vijf.”
De jongenscongregatie* en het patronaat waren het levenswerk van pastoor Van Eijl, dat hij
zelf voor het grootste deel financierde en waar hij ook het geld van een van zijn broers, een
notaris, voor gebruikte. Het patronaat en het patronaatswerk van pastoor Van Eijl waren ook
buiten de grenzen van het bisdom bekend. Pater Hyacinth Hermans van de Maasbode liet er
een film van maken rond 1920.
Op 16 oktober 1910 kondigde pastoor Van Eijl de oprichting van een Heilige Familie* aan
voor mannen en voor jongeren boven de 21 jaar. Hij bepaalde, dat de leden van de SintJozefcongregatie* op 21-jarige leeftijd eervol ontslag kregen en overgingen tot de Heilige
Familie*. De eerste bijeenkomst was op 23 oktober. Kapelaan De Raad leidde de
bijeenkomst in de kerk. Er waren ruim 200 aanwezigen. Op 6 november was de tweede
bijeenkomst van de Heilige Familie* met 400 aanwezigen.
Pastoor en burgemeester
Hoewel burgemeester Van Heeswijk en pastoor Van Eijl elkaar vonden en steunden op het
gebied van bondswerk, onderwijs en liefdadigheid, hadden ze ook sterk verschillende
opvattingen. Waar de pastoor vasthield aan de soberheid van het leven, gericht op het
dienen van God en het vasthouden aan de kerkelijke opvattingen, had burgemeester Van
Heeswijk meer oog voor het wereldlijke. Dat uitte zich in verschillende voorvallen. Van Eijl
verbood in 1906 de fanfare Moed en Volharding nog langer gebruik te maken van de
oefenruimte in zijn Bondsgebouw, omdat het late uur waarop ze hun repetitie afsloten hem
niet aanstond. Hij noteerde in zijn dagboek: Eerste wrijving met de fanfare, of beter gezegd,
met haar president burgemeester Van Heeswijk, wiens troetelkind de fanfare is.
Burgemeester Van Heeswijk vond dat er best ruimte was voor vertier en vermaak in de vorm
van kermis, muziek en dansen. Dat waren nu juist de dingen die pastoor Van Eijl te vuur en
te zwaard bestreed. Maar hoe goed katholiek en gezagsgetrouw de Udenhouter ook was,
zijn pleziertje liet hij zich niet zonder slag of stoot afnemen. In 1907 riep Van Eijl zijn
parochianen op om niet toe te staan, dat er vrouwen gingen naar een matinee van de zangen toneelvereniging op kermismaandag. Dat verliep niet naar zijn wens en hij moest dan ook
bitter noteren in zijn dagboek: Sommigen hadden zelfs op boete van 1 gulden zich
verbonden vrouwen en dochters mee te brengen.
In de maanden oktober tot december 1914 vormden twintig patronaatsjongens een
fanfarecorps van koperen instrumenten en trommen. Aanvankelijk onder leiding van Adriaan
Brekelmans. Pastoor Van Eijl schreef hierover: Ik kreeg al dadelijk een voorproef, van wat
het kosten zoude aan arbeid en geduld, om bij een on- of antimusicale en zeer veranderlijke
jeugd een fanfare te stichten en te handhaven. Geen enkele maal mocht ik bij de repetities
mankeeren (anders kwamen zij niet), en moest zelf bij de africhting helpen. Niettemin:
zoodra zij met noesten arbeid en moeite een weinig waren afgericht, gingen zij loopen .. om
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de nietigste redenen of uit louter balsturigheid. In het eerste jaar bijna 40. Ik nam
voortdurend nieuwe en jongere leden aan. Bij de ouders was van steun of belangstelling
geen sprake. De kostbare instrumenten moesten zorgzaam beschermd worden tegen
baldadige handen... Toch blaast de Sint-Jozefs-fanfare en zal het blijven doen.
De fanfare bleef bestaan en heeft vele processies, gouden bruiloften en voetbalpartijtjes
opgeluisterd.
De Eerste Wereldoorlog
De mobilisatie van het Nederlandse leger in 1914 als gevolg van het uitbreken van de eerste
wereldoorlog bracht soldaten naar Udenhout. Zij werden ingekwartierd en gingen deel
uitmaken van de Udenhoutse dorpsgemeenschap. Het waren veelal protestanten uit het
noorden van Nederland of katholieken uit een stad. Die hadden een andere manier van
leven en zeker andere opvattingen. Pastoor Van Eijl had daar zowel voordeel als nadeel van.
Het voordeel lag hierin, dat ten gevolge van de dreigende situatie en de aanwezigheid van
veel soldaten de kermis gedurende de oorlogsjaren werd verboden. Het nadeel lag vooral in
het omgaan van de Udenhoutse jeugd met deze vreemdelingen en de ideeën die deze
soldaten verspreidden. De soldaten kregen bovendien regelmatig amusement aangeboden
in de vorm van toneel- en zangvoorstellingen. De pastoor stelde het patronaat beschikbaar ‘s
avonds van 7 tot 10 om te voorkomen, dat het patronaat geheel zou worden gevorderd. De
soldaten konden er lezen en schrijven. De pastoor zorgde voor gratis tabak en eens per
week voor een toneeluitvoering, waarbij de hogere officieren als gast van de pastoor waren
uitgenodigd. Een van de zalen was inmiddels ingericht als gymnastieklokaal voor de in
Udenhout gelegerde militairen. Buiten konden de militairen voetballen op het sportveld en
zwemmen in de vijver. Maar al vrij snel organiseerde het leger zelf haar
ontspanningsavonden. Goochelaars, zangers, zangeressen, vioolspelers en komieken
kwamen langs in het patronaat. De pastoor woonde trouw alle voorstellingen bij, niet in de
laatste plaats om schunnige voordrachten, waartoe onze huzaren wel enige neiging toe
vertoonden, te voorkomen. De pastoor liet toe, dat de militaire leiding soms enkele notabelen
uit het dorp uitnodigden. De pastoor liet niet toe, dat er vrouwen kwamen. Het is herhaaldelijk
voorgekomen dat de pastoor zelf als veldwachter optrad. Op 7 oktober 1914 waren twee
vrouwen in soldatenuniform binnengedrongen, terwijl generaal Weber aanwezig was. De
pastoor greep in. Op 12 november vond de opvoering van het drama ‘Mijn Luitenant’ plaats,
dat door de pastoor van tevoren gecorrigeerd was. Maar daarna zongen twee militairen
onaangekondigd een gemeen straatlied onder begeleiding van een mandoline. De pastoor
protesteerde tijdens het lied en dreigde het toneel te sluiten. Het ging de pastoor beter af
toen hij op 22 december 1914 kon melden, dat een protestantse militair had gevraagd naar
katholiek godsdienstonderricht. Een paar maanden later richtte de pastoor de R.K.
Militairenvereniging Gerardus Majella op, die binnen een half jaar bijna 100 leden had, die
allemaal trouw naar de Udenhoutse kerk kwamen.
Enige meisjes zochten “lichtzinnige” omgang met de hier gelegerde militairen, wat in enkele
gevallen tot een gedwongen huwelijk leidde. Er was een bende deugnieten actief die het
dorp op z’n tijd lastig viel met baldadigheden en plunderingen. Smokkelen, speculeren en
hamsteren verergerden de misère. Pastoor Van Eijl constateerde met de jaren toenemende
lusteloosheid en ongodsdienstigheid bij de militairen, hetgeen het dorp allemaal niet ontging.
Wat bleef waren de militairen en de avonduitvoeringen. De militaire leiding bleef proberen
om de uitvoeringen ook toegankelijk te maken voor het Udenhouts publiek, maar de pastoor
wist dat te voorkomen.
Tijdens de mobilisatieperiode vonden pastoor en burgemeester elkaar bij de oprichting van
een kieskring van de R.K. Staatspartij.
Russische Revolutie
In oktober 1917 vond de Russische Revolutie plaats. Veel Nederlandse instituten en
particulieren hadden belegd in Russisch waardepapier, ook de Udenhoutse parochie en ook
pastoor Van Eijl zelf. Na de revolutie was al dat waardepapier in een keer niets meer waard.
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De pastoor schreef in zijn dagboek: Annulatie van de Russische effecten, de grootste
financiële ramp die Nederland heeft getroffen. Men spreekt van anderhalf miljard schade.
Arme kerk van Udenhout en arme pastoor. Van Eijl heeft nog maandenlang in de kerk
gebeden tegen het communisme en voor het herstel van het oude regime in Rusland.
Don Camillo en Peppone
De Udenhoutse parochianen hadden veel gezien tijdens de mobilisatie. Het gevoel dat er al
was, dat Udenhout onder Van Eijl roomser was dan de paus, was flink versterkt. Na de
oorlog waren er personen, die de vrijheden ook in Udenhout gestalte wilden geven. Tot hen
behoorden burgemeester Van Heeswijk, dokter Lobach en meneer Willem van Iersel, die
een regelrecht conflict aangingen met de pastoor. Het ging over de herinvoering van de
kermis. In 1919 schreef pastoor Van Eijl: De kermis was reeds door de raad eenstemmig
besloten, de standplaatsen toegezegd, enz. Kort daarop werd het zogenaamd Vredesfeest
op een van de kermisdagen gesteld. Alles werd achter ons om bedisseld, en het kreeg de
schijn of men de kermis eens terdege wilde oprakelen, en vooral de jeugd, die mijn inziens
aan school en patronaat behoort, op de straat wilde lokken door openbare spelen, en aan
onze invloed onttrekken. Dit laatste mislukte, toen ik openlijk afkondigde, dat de eventuele
deelneming der school- en patronaatsjeugd aan publieke volksspelen mijne instemming niet
had. Ondanks het gezag van de pastoor kon hij toch niet voorkomen dat sommige
Udenhouters hem niet gehoorzaamden. In 1920 schreef Van Eijl: Bij sommige
congreganisten en patronaatsleden was allengs een bedenkelijke geest van elders
overgewaaid. Men wilde wel lid zijn van de congregatie*, maar los van alle band en
verplichtingen. Men wilde uitstapjes maken, clubs vormen buiten de congregatie*
(bijvoorbeeld duiven- en voetbalclubs), met herbergbezoek en toneelopvoeringen, of zich
aansluiten bij hier bestaande verenigingen zoals muziek-, zang- en toneelgezelschappen.
Toen bleek dat de fanfare Moed en Volharding, die in de oorlogsjaren een slapend bestaan
had geleid, met behulp van congregatieleden nieuw leven werd ingeblazen, ondanks
afspraken daarover om dat niet te doen, schreef Van Eijl dan ook: Ik vind die handelwijze
van het bestuur grievend en krenkend zowel voor mijn persoon als voor de zaak die ik
voorsta. De aanwinst van de fanfare bedroeg 8 congreganisten, niet van het beste allooi.
Ondanks alle pogingen van burgemeester, dokter en enige notabelen, bleek het aanzien van
de fanfare flink geschaad.
Het was hierdoor dat de pastoor afzag van de diensten van deze fanfare en voortaan alleen
nog zijn eigen fanfare van de Sint-Jozefcongregatie* gebruikte om kerkelijke feesten op te
luisteren. Op 15 augustus 1920 bij de processie ter gelegenheid van Maria Hemelvaart liep
dat niet geheel volgens plan. De dirigent van de patronaatsfanfare, Adriaan Brekelmans, was
net in die periode ziek. De pastoor deed zelf de repetities, deels op het kerkhof, want het
ging immers om een buitenprocessie, en deels in zijn kamer; daar zat de pastoor in een stoel
de maat aan te geven: een, twee, een, twee, een, twee,… Tijdens de processie ging het
goed tot de eerste bocht links achter de sacristie*. De pastoor kwam spontaan met z’n
monstrans* onder het baldakijn* vandaan en begon met de monstrans* in zijn hand de maat
te slaan voor de fanfare.
De patronaatsfanfare van de pastoor trok er op uit als er een gouden bruiloft was in het dorp.
Ze gingen gekleed in superplie* het gouden bruidspaar ophalen.
De burgemeester ijverde intussen voor de harmonie Moed en Volharding, met name voor
een eigen zaal voor uitvoeringen en zo kwam het dat men een zaal bouwde achter
hotelrestaurant ‘t Centrum, toen geheten Café Van Rooij, die in oktober 1920 gereed kwam.
Intussen was de burgemeester ook nog eens actief betrokken geraakt bij de bouw van een
Kapucijnenklooster in Biezenmortel. Dat leidde uiteindelijk tot de splitsing van de
Udenhoutse parochie en daar maakte pastoor Van Eijl zich bijzonder boos over. De orde van
de Kapucijnen was op zoek naar een nieuw studiehuis. Biezenmortel kwam in beeld, toen
een Kapucijn op een van zijn vele bedeltochten aanklopte bij meneer Willem, de ongehuwde
en steenrijke zoon van oud-burgemeester Sjef van Iersel. Die had grond halverwege
Biezenmortel en Helvoirt die hij voor dat doel aan de Kapucijnen zou willen schenken. Maar
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het bisdom verkoos kloosters te bouwen bij kleine woonkernen, zodat er voor die kleine
woonkernen gelegenheid kwam om dichter bij huis ter kerke te gaan. Burgemeester Van
Heeswijk begon zich voor de zaak te interesseren en had er wel oren naar, in tegenstelling
tot pastoor Van Eijl, om een klooster op zijn grondgebied te hebben. Zeer tegen de zin van
de pastoor begon de burgemeester een ingewikkeld proces van grondruil en hij slaagde erin
een voldoende groot terrein vrij te krijgen. De bouw van het klooster en kloosterkerk begon in
1919. Hierdoor kreeg Biezenmortel een eigen rectorale hulpkerk waar de mensen hun plichten
als katholiek konden vervullen. De eerste rector was pater Benedictus van den Heuvel van 25
december 1921 tot 17 september 1924. Dat Biezenmortel aan een eigen kerk toe was, had de
bevolking laten blijken door de inzet bij de tot standkoming van klooster en kerk. Ze schonken
grote bedragen en deden veel werkzaamheden zelf. Niets was de bevolking teveel om een
eigen kerk in de woongemeenschap te hebben. Voor dopen en huwelijken bleven de inwoners
van Biezenmortel aangewezen op de moederkerk in Udenhout.
Op 6 november 1922 zegende pater Benedictus het kerkhof in. Heintje van den Brand was de
eerste, die op 1 februari 1923 op het kerkhof Biezenmortel zijn laatste rustplaats vond.
Pastoor Van Eijl ervoer deze hele affaire, alsof hij met eigen geld door zijn eigen mensen en
in eigen huis werd bestreden. Zijn bezittingen waren vervreemd, er was roof gepleegd op zijn
parochie en zijn eigen parochianen waren hem ontrouw. Paters maakten zijn terrein onveilig,
in die zin, dat de pastoor er niet langer zelf 100% grip op had.
Op 16 november 1921 overleed burgemeester Van Heeswijk heel plotseling. Pastoor Van Eijl
verwoordde hun verhouding als volgt: Zijn overlijden, zo vroegtijdig en onverwacht, heeft mij
veel leed gedaan. De gerezen misverstanden waren met zo iemand op den duur gemakkelijk
uit de weg te ruimen geweest. Rest mij te bidden aan zijn graf.
Op 2 februari 1922 werd de nieuwe burgemeester, Mattheüs Godefridus de Goey afkomstig
uit Drunen en voordien burgemeester van Baardwijk, geïnstalleerd. Op de felicitatie van de
pastoor antwoordde de burgemeester dat bij hem het geestelijk gezag steeds het hoogst en
meest geëerbiedigd zoude zijn. Die woorden kenmerkten de ambtsperiode van de nieuwe
burgemeester, waarin het feitelijke gezag aan de andere kant van de straat was gehuisvest,
op de pastorie. De rust keerde weer in het dorp. Van Eijl schreef in 1922 in zijn dagboek: De
verderfelijke tijdgeest trachtte ook hier door te dringen. Een geslacht ging voorbij en een
nieuw geslacht is opgestaan. Maar desalniettemin is Udenhout gebleven en zal, naar ik hoop,
ook in de toekomst blijven Het dorp van de goede God.

In ieder huis het Roomse kruis
Pastoor Van Eijl vertrouwde het parochiememoriaal toe wat de belangrijkste doelen waren,
waarvoor hij zich inzette. Hij noemde dat de negen gouden regels. Ze luidden als volgt:
1. De Jeugd behoort aan Kerk en School. Zelfs in haar ontspanningen en feesten. Alle
pogingen om de jeugd te betrekken in openbare kermisvermakelijkheden, publieke
volksspelen of wedstrijden, optochten enz. stuiten af op mijn onverbiddelijk verzet. Men leze
Mijn Dagboek Oktober 1910, Oktober 1919, enz. Vele jaren heb ik zelf uit eigen middelen
voor de schooljeugd kermis en andere feestelijkheden georganiseerd onder toezicht van
fraters en zusters, om het bovengenoemd principe te handhaven.
2. Schoolvakantie is geen kerkvakantie. Het bijwonen der H.-Mis op de werkdagen, het
catechismus*-onderricht, het patronaatsbezoek, enz. duren tijdens de vakantie voort.
Vroeger stond het godsdienstig leven bij de jeugd tijdens de vakanties volkomen stil, tot
groot moreel nadeel. Ook de doorvoering van dit principe heeft veel moeite gekost en zal
moeite blijven kosten.
3. De aankomende en rijpere jeugd behoort aan de R.K. Jeugd-Organisatie, zoals die hier in
Patronaat en Congregatie* bestaat. Dit geldt tot de leeftijd van 21 jaar. Patronaats- en
Congregatie-plichtigen mogen tot geen andere vereniging toetreden; en geen andere
vereniging mag ze als leden opnemen. De doorvoering van dit beginsel zal altijd strijd
kosten, maar ook lonend zijn. "Ibi labor, ibi fructus".
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4. Een Congreganist, een paternoster* en een scapulier* behoren bijeen. Vroeger werd er
bijgevoegd: ‘en een spaarboekje’. De plaats van de Congreganist is nooit achter in de kerk.
5. Niemand komt aan de goede plaatselijke gebruiken. 1. Geen gemengd publiek in
vergaderingen en uitvoeringen (In het algemeen geen herbergbezoek door de vrouwen). 2.
Geen gemengde vertoning of uitvoering. 3. Een passend sluitingsuur. De vrouwen steeds
tegen de avond thuis. 4. Geen uitvoeringen in de Vasten, op aanbiddingsdagen en
dergelijke. 5. Geen uitvoeringen, voetbalwedstrijden en dergelijke onder de kerkelijke
diensten, lof*, enz.
6. Alle terreinen bij kerk en scholen en patronaat moeten open liggen. Geen schuilhoeken,
geen heggen, geen muurtjes, hoogstens vlechtwerk, gaaswerk. Ook de zusters zijn hiertoe
verplicht volgens Overeenkomst wat betreft de kloosterpad.
7. Eerst gebeden, dan de werkzaamheden. Wie de dag begint zonder God, beleeft hem met
de duivel. Als de Udenhouter het gebed goed verricht, dan houdt het gebed hem goed.
8. In ieder huis het Roomse kruis; in elk land een Roomse krant. Zijt gij lid van de R.K.
Standsorganisatie? Van uw R.K. Vakbond?
9.De schooljeugd vooraan in de kerk. Hiertoe is hun reeds sedert 2 oktober 1904 gratis
plaats verstrekt in de losse banken voor de communiebank. Toezicht bovendien nodig.
Helaas, te weinig plaats.
In de kantlijn voegt pastoor Van Eijl toe aan de vijfde regel:
De handhaving der goede plaatselijke gebruiken is de roem van Udenhout. Daardoor steekt
Udenhout gunstig af bij zo veel andere landelijke gemeenten in ons bisdom. Handhaaf die
roem tot iedere prijs.

200 jaar parochie Heilige Lambertus
In 1922 vond de herdenking van het 200-jarig bestaan van de parochie plaats. Het was in het
jaar 1722 dat Udenhout met Berkel kerkelijk scheidden van Oisterwijk en dat de eerste
pastoor Elias Robben bezit nam van zijn parochie. Voor het eeuwfeest zette het kerkbestuur
vier activiteiten op: een Heilige Missie, een missietentoonstelling, de stichting van een
missiebeurs tot opleiding en onderhoud van Udenhoutse missionarissen* en het plaatsen
van een H.-Hartbeeld op een openbare plaats. De missiedagen vonden plaats met
Pinksteren, van zondag 4 tot en met dinsdag 6 juni. Er was een grote missietentoonstelling in
het patronaat. De beide burgemeesters van Udenhout en Berkel verrichtten gezamenlijk de
opening. De deelnemende missiecongregaties* waren Tilburg, Esch, Sparrendaal, Steil en
de Kapucijnen, die aparte en hoogstmerkwaardige stands verzorgden. Een buffet met nietalcoholische dranken, versnaperingen en loterijen herschiepen het patronaat tot een
kermisterrein. In de Pauluszaal waren voortdurend lichtbeelden. Tot drie maal toe zette men
het toneelstuk “Het doopsel van Tomi op de planken”, dat ging over de missie. De aanwezige
missiepaters en missiebroeders hadden al die dagen druk te werken, zoveel bezoek was er
geweest. Terwille van de stichting van een missiebeurs stonden er achter in de kerk
offerblokken.
Tarieven, 1922
Op 8 januari 1922 informeerde het kerkbestuur de bisschop over de tariefsverhogingen, die
in de Udenhoutse parochie werden doorgevoerd, als volgt
Uitvaarten
1e klas A

1e klas B

Plechtig om 10 uur met 3 heren
Stipendium* ƒ20,-; assistenten elk ƒ5,-; koor ƒ2,50; zielboek ƒ0,60,
kerkrechten ƒ15,-.
Plechtig om 10 uur met 3 heren
Stipendium ƒ15,-; assistenten elk ƒ2,50; koor ƒ2,50; zielboek ƒ0,60,
kerkrechten ƒ12,-.
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1e klas C

Plechtig om 10 uur met 3 heren
Stipendium ƒ12,50; assistenten elk ƒ2,50; koor ƒ2,50; zielboek ƒ0,60,
kerkrechten ƒ10,-.
e
2 klas
Plechtig om 9 uur zonder assistenten
Stipendium ƒ3,50; koor ƒ0,50, zielboek ƒ0,60, kerkrechten ƒ2,-.
3e klas
Niet plechtig om 9 uur.
Stipendium ƒ3,50; koor ƒ0,50, zielboek ƒ0,60, kerkrechten ƒ2,-.
1. Onderscheid 1e klas A, B en C door rouwversiering en aantal kaarsen.
2. Kerkrechten voor baarkleed, luiden, grafmaken, enz.
Huwelijksmissen
1e klas

2e klas
3e klas
4e klas
Roepen

Plechtig om 10 uur met assistenten
Stipendium ƒ15,-, trouwgeld ƒ20,-, assistenten elk ƒ5,-; koor ƒ2,50;
koster ƒ2,50, tezamen ƒ50,-.
Plechtig om 9 uur, tezamen ƒ16,50.
Plechtig, om 8 uur, tezamen ƒ8,50.
Gewone tijd en zingende mis, tezamen ƒ5,-.
Zonder huwelijksplechtigheid ƒ1,-.

Gouden en zilveren bruiloften
1e klas
Plechtig om 10 uur met assistenten, tezamen ƒ40,-.
e
2 klas
Plechtig om 9 uur, tezamen ƒ16,50.
3e klas
Plechtig, om 8 uur, tezamen ƒ9,-.
e
4 klas
Gewone tijd en zingende mis, tezamen ƒ4,50.
e
5 klas
Gewone tijd en lezende mis, tezamen ƒ3,Overige tarieven:
- Voor gewone zingende missen, jaargetijden en maandstonden, stipendium ƒ3,-, koor
ƒ0,50.
- Voor plechtig zingende missen, jaargetijden, maandstonden op de gewone tijd,
stipendium ƒ3,50, koor ƒ1,-.
- Voor het driemaal op het Gebed plaatsen van een buitendorps overledene, dat nu en dan
gevraagd wordt, ƒ1,50.
- Voor het plaatsen op het zielboek in het tweede en elk der volgende jaren na het
overlijden: 40 cent in plaats van vroeger 30 cent.
Huize Sint-Vincentius
Op 30 maart 1924 overleed “meneer” Willem van Iersel, vanwege zijn vermogen ook wel
gouden Willem genoemd. Een groot deel van zijn nalatenschap kwam ten goede aan kerk en
kerkelijke doelen. Hij wilde eigenlijk de grond op de hoek van Schoorstraat en Groenstraat
schenken aan de parochie om daar een nieuwe kerk te laten bouwen. Meneer Willem had
heel erg graag de geschiedenisboeken in gegaan als degene die de grond geschonken had
voor een nieuwe kerk. Hij wilde echter wel, dat pastoor Van Eijl bij hem op bezoek zou
komen om hem persoonlijk een mondelinge erkenning te geven. Gewoon even zeggen
‘Willem, dank je wel’. Meneer Willem zat te wachten op Van Eijl en bleef wachten. Pastoor
Van Eijl had het principe Ik heb nooit iemand iets gevraagd en nooit iemand bedankt.
Desondanks ontving de Udenhoutse parochie inclusief de legaten voor Sint-Felix en voor
priesterbeurzen zo’n 21.500 gulden. Willem had flink bijgedragen aan het ontstaan van het
Kapucijnenklooster in Biezenmortel en was geheel verantwoordelijk voor het ontstaan van
het klooster Joannes de Deo, halverwege Biezenmortel en Helvoirt. De gronden aan de
Schoorstraat liet hij na aan de bisschop van Den Bosch, die het uiteindelijk bestemde voor
de bouw van een opleidingsinstituut voor minder begaafde meisjes. De zusters van de
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Choorstraat, de ‘Dochters van Maria en Jozef”, kregen de leiding van het instituut. De
zusters namen hun intrek in de oude woning van Van Iersel op 27 april 1925. De opening
volgde op 15 augustus van dat jaar. Daarna begon de bouw van het instituut dat uiteindelijk
op 22 mei 1930 door de bisschop werd ingezegend. De kerk, de pastorie, het fraterhuis, het
verzorgingshuis Sint-Felix en Vincentius gaven de dorpskern van Udenhout een bijzonder
Rijk Rooms uiterlijk. Op afstand in Biezenmortel stonden bovendien nog het
Kapucijnenklooster en Huize Assisië met een huis voor de Broeders Penitenten. Zowel Felix,
Vincentius, Assisië, het Kapucijnenklooster en het fraterhuis hadden een eigen kapel. Aan
Felix, Vincentius en Assisië waren rectoren verbonden. Dat zou pastoor Van Eijl toch goed
gedaan moeten hebben, maar voor hem waren het staten in zijn staat. Hij wilde noch met het
werk noch met de personen contact hebben. Hij was daarin consequent. Bij de inzegening
van de kapel van Vincentius weigerde hij te assisteren en zelfs te komen. Hij was jaren de
biechtvader* voor de zusters van Vincentius. Toen de nieuwe hoofdbouw klaar was, in 1930,
weigerde Van Eijl daar binnen te gaan. Hij liep via de zij-ingang van het tweede paviljoen
naar de kapel.
Fonds “Nieuwe kerk”
In de loop der jaren ontstond een zekere minachting voor de Waterstaatskerk. In de periode
van het Rijke Roomse leven speelden sentimenten een rol ten aanzien van katholieke
kerken, die waren gebouwd door de protestantse architecten en ingenieurs van de
Ministeries van Eeredienst en Waterstaat. Het gevolg was, dat na de eeuwwisseling
meerdere kerken van dit type zijn afgebroken en vervangen door nieuwe kerken. Hierbij
speelde bovendien mee, dat de toen in zwang zijnde bouwstijl verwees naar de neo-gotiek,
afgeleid van de bloeiperiode van de katholieke religie in de Middeleeuwen. Dit was helemaal
in tegenstelling tot de neo-classisistische architectuur, waarin de waterstaatskerken waren
ontworpen en die verwees naar de heidense Griekse en Romeinse tempels. Ook de
Udenhoutse Waterstaatskerk dreigde ten offer te vallen aan deze aversie. De parochie had
dan ook een fonds “nieuwe kerk”. Pastoor Van Eijl heeft van zijn eigen centen in 1933 en
1939 stortingen gedaan in dat fonds.
In 1934 kocht het kerkbestuur grond in de Kreitenmolenstraat halverwege het kruispunt en
Sint-Felix. Bestemming: een nieuwe kerk.
Het is zeer opvallend hoe weinig schenkingen er door de parochianen zijn gedaan in het
pastoraat van Van Eijl. Pastoor Prinsen schreef daarover in de parochiememorialen: Het
pastoraat van Van Eijl was zeker niet het rijkst aan giften. Hij wilde tegen niemand “Dank je
wel” zeggen. Geen verplichtingen maken. Wat hij uit eigen middelen heeft besteed aan zijn
patronaat en patronaatswerk is nergens te vinden, maar dat moet heel veel geweest zijn.
Uiteindelijk is pastoor Van Eijl doodarm gestorven. Hij besteedde zijn geld in elk geval niet
aan zichzelf. Zijn zitkamer muntte uit door ongezelligheid en was niet meer dan een
rommelhok. Zijn slaapkamer was armoediger dan die van de armste in zijn parochie.
“Trouwe en ijverige medewerkers”
Pastoor Van Eijl hield vast aan oude vormen, die hun tijd hadden overleefd. Het ceremonieel,
dat hijzelf had vastgesteld in de eerste jaren van zijn pastoraat, liet geen verandering toe.
Typerend is, dat hij eenmaal gemaakte preken elk jaar letterlijk herhaalde. Het kwam in de
mode om jongens Jan en Wim en Kees te noemen, maar Van Eijl bleef spreken van
Johannes, Wilhelmus en Cornelis. Het leven om hem heen ging echter door, zodat steeds
meer van hemzelf alleen maar voor hemzelf was. De behoudzucht was de reden, dat hij
geen medewerkers kon krijgen. Zijn kapelaans behandelde hij als seminaristen. Hij toonde
zo min mogelijk belangstelling voor hun werk, zodat ze zeker niet zouden denken, dat ze de
pastoor persoonlijk een genoegen deden. Vooral tot kapelaan Mooren, die in de volksmond
“de tweede secretaris van d’n Boerenbond” heette en die zelf in het koetshuis van de
pastorie een broedmachine had, was er grote afstand. De fraters van de jongensschool en
de zusters van de meisjesschool werden door de pastoor steevast “mijn trouwe en ijverige
medewerkers” genoemd, maar in werkelijkheid zag hij met name de fraters als een
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bedreiging. Van Eijl was de baas. De fraters drongen binnen op zijn terrein, het terrein van
de jeugd. Via het onderwijs zouden de fraters proberen hem zijn jongens af te pakken.
Vandaar dat hij de godsdienstlessen niet klassikaal op school gaf, maar ‘s morgens in de
kerk. De kapelaans gaven zoals overal gebruikelijk godsdienstles op school.
Vide en Rapid, 1928
Het straatvoetbal van het patronaat telde twee elftallen. Die hadden de namen Vide en Rapid.
De namen van de spelers stonden op lijstjes die op een van de groene kastdeuren van het
patronaat waren geprikt. Niet altijd waren de elftallen compleet, maar dat mocht de pret niet
drukken. Meestal waren er genoeg invallers aanwezig of anders speelden ze maar met een
paar man minder. Scheidsrechters en grensrechters waren er ook niet en bij geconstateerde
overtredingen van de ongeschreven spelregels was het recht aan de zijde van de sterkste. In
feite waren deze jongens de voorlopers van S.S.S. De jongens waren het beu om uitsluitend
onderling te spelen en daarom richtten zij een verzoek aan pastoor Van Eijl om een officiële
club te mogen oprichten om op die manier in competitieverband tegen clubs uit andere
plaatsen te kunnen spelen. De pastoor was wat star en behoudend in zijn godsdienstige
opvattingen en hij was bang voor de invloed op de jongens, wanneer er gespeeld werd tegen
teams uit minder katholieke milieus. Hij zag in het spelen tegen andere verenigingen een
gerede aanleiding tot spelverruwing en tot toenemend cafébezoek. Zijn nee was nee.
In mei 1928 besloot een aantal jongelui om een voetbalclub op te richten buiten het
patronaat om en zonder pastoor Van Eijl ook maar iets te vragen. Ze noemden hun club
E.U.S.V., de Eerste Udenhoutse Sport Vereniging. Kees van de Ven, de latere secretaris van
S.S.S., is in 1928 lid geweest van deze club. De vereniging E.U.S.V. speelde in 1928 op de
Schoorstraat; het clubhuis was bij Harrie Scholtze. Maar E.U.S.V. had de pastoor tegen en
daarmee het dorp. Pastoor Van Eijl verkondigde zijn mening luid en duidelijk vanaf zijn
preekstoel. Een paar maanden later, in september 1928, meldde de pastoor in zijn dagboek
het succes van zijn actie: De onlangs neutraal opgerichte Voetbalclub E.U.S.V. capituleert,
organiseert zich katholiek, aansluitend bij de R.K.F.(Rooms Katholieke Federatie) met den
Pastoor als adviseur. De club bezweek spoedig wegens gebrek aan solidariteit der leden,
aan geld en belangstelling en aan succes bij de competities, waar zij schitterend verloren.
Enkele Udenhoutse jongelui, die het patronaat van de pastoor trouw waren gebleven,
zochten wegen om het “nee” van pastoor Van Eijl te kunnen omzeilen en toch vanuit de
parochie in competitieverband te kunnen voetballen. Na rijp beraad trok men de stoute
schoenen aan en zonder de pastoor iets te vragen gingen ze naar Den Bosch op audiëntie
bij bisschop Diepen. Daar kregen ze de wind in de zeilen, want het bisdom was juist vóór het
oprichten van sportverenigingen in R.K. verband. Pastoor Van Eijl zou pastoor Van Eijl niet
zijn, als hij zich tegen het besluit van een superieur verzet zou hebben. Hij trok de
consequentie van zijn eigen principe. Hij pakte de zaak grondig aan. Hij maakte een wei, die
de zusters van Sint-Felix in gebruik hadden, geschikt als voetbalveld, inclusief een
afrastering. Bovendien stelde hij zijn patronaat beschikbaar voor kleedkamers,
wasgelegenheid en vergaderingen. De oprichting van de vereniging vond uiteindelijk plaats
op 17 juni 1928 in de bakkerij van Henry Haen. Als naam voor de vereniging koos men voor
S.S.S., dat staat voor “Sport Staalt Spieren”. Uiteraard werden de letters R.K. aan de naam
toegevoegd en zo ontstond de naam R.K.S.S.S., onderdeel van het patronaat van de
pastoor.
De voorzienigheid schonk hem kapelaan Gerrits
Op z’n oude dag werd het huisbezoek te zwaar. Pastoor Van Eijl had daar altijd veel waarde
aan gehecht. Toen het vele lopen hem te zwaar werd, deed hij, om geen verschil te maken,
geen huisbezoek meer. Alleen het ziekenbezoek in de kom bleef hij tot op hoge leeftijd
volhouden.
Met het ouder worden trok hij zich steeds meer terug. Hij was vaak in of bij het patronaat, bij
zijn jongens of bij zijn dieren. Nergens was de omgeving zo aan hem aangepast, dan
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wanneer hij temidden van zijn herten, duiven, kalkoenen en pauwen op een met ruïnes en
met poorten versierd veld zijn brevier* zat te bidden.
Met de jaren groeide de eenzaamheid. De parochianen waren wel genegen, maar Van Eijl
wilde geen persoonlijke dankbaarheid. De Voorzienigheid schonk de oude pastoor op het
laatst van zijn leven kapelaan Gerrits, die hem begreep en met hem om kon gaan. In die
verhouding liet Van Eijl zich weer kennen, zoals hij dat in de beginjaren kon met kapelaan
Brekelmans, kapelaan De Raad en kerkmeester Jan Vermeer. Kapelaan Gerrits kon het
opbrengen om de pastoor elke avond minstens een uur gezelschap te houden. De pastoor
beloonde de kapelaan met een schat aan verhalen en uiteindelijk ook persoonlijke openheid.
Een keer liet hij zich ontvallen dat de omgang met de familie van kerkmeester Jan Vermeer
de gelukkigste tijd van zijn leven was. Eens zaten Pastoor Van Eijl, kapelaan Gerrits en
rector Van Teeffelen op een snikhete julidag tot ‘s avonds 10 uur buiten. De kapelaan zei
tegen Van Teeffelen dat hij er tegen op zag om ook vanavond weer een uur met de pastoor
op diens kamer door te brengen. De pastoor had winter en zomer de kachel aan, omdat de
nachten te koud waren. Zelfs die avond brandde de kachel. Omwille van de situatie trachtte
Van Eijl zijn figuur te redden met de opmerking Fijn, de kachel is warm. Ik ben zo bezweet
dat ik mij bij de kachel moet opdrogen. Voor de dorst en voor de traditie ging de pastoor een
fles halen. Ondertussen vulde de kapelaan de kachel, pookte die flink op en liet ze
doorbranden. In de kortste tijd stond ze roodgloeiend. De kapelaan zei niets. De pastoor ook
niet. Tot het zweet in stralen langs hun gezichten liep. Toen keken ze elkaar aan. De pastoor
gaf zich gewonnen en schaterde van het lachen.
Overlijden, 1939
Pastoor Van Eijl overleed op 14 januari 1939, in de gezegende leeftijd van 79 jaar. Hij kreeg
een waardig afscheid. Vele parochianen namen afscheid van hun pastoor en liepen langs de
baar. Het Nieuwsblad van het Zuiden blikte terug op de begrafenis in zijn editie van 18
januari. In het artikel stond o.a.: Hij was een goede pastoor, die zich door zijn onbaatzuchtige
liefde voor zijn parochianen bemind had weten te maken bij allen. Zijn aandenken zal in hoge
ere worden gehouden. Avond aan avond was de kerk vol geweest, deze laatste dagen, om
de Rozenkrans* te bidden en haast allen hadden gisteren een tocht gemaakt naar de kerk
om een laatste groet te brengen aan de pastoor die stond opgebaard in het priesterkoor*.
Rector Van Teeffelen van Vincentius schreef in 1951 over Van Eijl: Zijn persoonlijkheid blijft
in gedachten leven, zelfs na tien jaren. Hij heeft te lang en te goed in Udenhout gewerkt en
hij was een te merkwaardige persoonlijkheid om zo maar te vergeten. Het gevaar bestaat dat
het nageslacht hem gaat maken tot een legendarische figuur. Al is uitzonderlijkheid geen
beletsel voor de heiligheid en al is het begrip zonderlinge heilige ofschoon geen pleonasme
toch evenmin ongewoon, het lijkt mij toch moeilijk pastoor Van Eijl het aureool te geven van
een heilige pastoor. Dankzij de tijd waarin hij leefde en dankzij het conservatisme van de
bevolking mogen wij hem niet ontzeggen het aureool van een goed pastoor met een
vruchtbaar pastoraat. Zijn opvolgers zullen echter goed doen het hem niet kwalijk te nemen,
dat hij zijn volk het geven niet heeft geleerd. Laat hen de typering begrijpen, die eens door
een van zijn parochianen is gegeven: “Pastoor Van Eijl bewaarde voor ons het geloof en liet
ons het geld bewaren”.
Kapelaans onder Pastoor Van Eijl
Cornelis Wilhelmus Josephus de Bruijn, 1900-1907
Zie vorig hoofdstuk.
Antonius Petrus Brekelmans, 1902-1906
Zie vorig hoofdstuk.
Joannes Adrianus van Beers, 1906-1910
Joannes van Beers is geboren in 1864, priester gewijd in 1890. Hij was eerst zestien jaar
lang kapelaan te Beers. Op 2 maart 1906 volgde de benoeming tot kapelaan te Udenhout als
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opvolger van zijn coursgenoot* Anton Brekelmans. Op 22 juni 1910 kreeg hij een benoeming
tot pastoor te Waalre. Hij stopte in 1929 om gezondheidsredenen en ging met emeritaat* in
Deurne.
Leonardus Fr. Jac. M. van Riel, 1907-1912
Kapelaan Van Riel is in 1881 geboren te Waalwijk, priester gewijd in 1905, was korte tijd
assistent te Dennenburg en te Alem en zat enkele maanden wegens ziekte thuis. Op 15
november 1907 is hij benoemd tot kapelaan te Udenhout. Op 16 september 1912 volgde de
benoeming tot kapelaan te Tilburg (Heuvel). In 1918 werd hij kapelaan in de Sint-Jan van
Den Bosch en in 1921 pastoor te Nijmegen, belast met de oprichting van de nieuwe parochie
Sint-Stephanus.
Jos. Maria Franc. de Raad, 1910-1915
Kapelaan De Raad is in 1873 geboren te Helmond, waar zijn vader burgemeester was, en hij
is priester gewijd in 1896. Hij was eerst kapelaan te Heeze en te Gemert en werd op 24 juli
1910 kapelaan te Udenhout. De dag erop stond er in de krant Zuid Willemsvaart: Onze
kapelaan de Wel. Eerw. Heer Jos. de Raad ontving deze week geheel onverwacht de tijding
zijner verplaatsing naar Udenhout. We wenschen zijne Eerwaarde van harte proficiat met
deze promotie. Op 11 oktober 1915 volgde zijn benoeming tot pastoor te Boekel als opvolger
van pastoor P. Verkuijlen die daar 30 jaar lang pastoor was geweest.
Vincentius Cornelis van der Wee, 1912-1918
Kapelaan Van der Wee is in 1886 geboren te Kaatsheuvel, priester gewijd 1912 en meteen
na zijn priesterwijding in september 1912 benoemd tot kapelaan te Udenhout. Op 15 maart
1918 werd hij kapelaan te Stratum en later pastoor te Geertruidenberg.
Antonius Wilhelmus Mooren, 1915-1923
Kapelaan Mooren is geboren te Oeffelt in 1881. Hij is priester gewijd in1908, werd kapelaan
te Schayk en daarna, op 15 oktober 1915, te Udenhout. Op 3 april 1923 volgde de
overplaatsing naar Strijp (Eindhoven), waar hij was belast met de oprichting van de parochie
H.-Theresia. Zijn plaats in Udenhout bleef bijna 3 maanden vacant wegens gebrek aan
priesters.
Antonius Joannes Verhagen, 1918-1930
Kapelaan Verhagen was de jongste van een gezin van 12 kinderen, geboren op 14
december 1884 te Beek en Donk. Hij is priester gewijd op 21 mei 1910 en benoemd tot
kapelaan te Someren. Op 15 maart 1918 volgde de benoeming tot kapelaan te Udenhout en
op 5 september 1930 die tot pastoor te Waalwijk, parochie H.-Antonius.
Gillis Jean Joseph Vonken, 1923-1926
Kapelaan Vonken is geboren op 21 oktober 1889 te Budel, als vierde in een gezin van tien
kinderen, waarvan er drie als pater Lazarist in de missie werkzaam waren. Gillis Vonken
studeerde te Mechelen, is priester gewijd op15 juli 1915 en werd benoemd tot kapelaan in
het aartsbisdom Mechelen. Hij was ondermeer kapelaan te Poppel. Op 16 juni 1923 volgde
de benoeming tot kapelaan te Udenhout, in 1926 kapelaan te Vierlingsbeek en in 1932 rector
van Croij (Stiphout). Toen kapelaan Vonken in 1926 naar Vierlingsbeek vertrok, bleef zijn
plaats in Udenhout vacant. In de tijd dat kapelaan Vonken in Udenhout was, had hij geen
fiets. Hij bracht de communies naar zieken buiten de bebouwde kom rond tijdens de
zondagsmissen en dan pakte hij willekeurig een damesfiets.
Henricus Jac. Jos. M. Sliepen, 1930-1937
Kapelaan Sliepen is in 1903 geboren te Roermond en in 1929 tot priester gewijd in ’sHertogenbosch. Hij werd achtereenvolgens kapelaan te Gemert, op 5 september 1930
kapelaan in Udenhout, op 5 november 1937 kapelaan te Vught, in 1940 benoemd tot rector
van het Canisius ziekenhuis van Nijmegen, in 1944 rector in Wijbosch, in 1948 pastoor te
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Katwijk en later emeritus-pastoor te Vorstenbosch. Later heeft hij nog jarenlang in Oisterwijk
gewoond en kon men hem vaak door Udenhout zien fietsen.
Kapelaan Sliepen was districtsadviseur voor de middenstand. Hij had, zeer tegen de zin van
pastoor Van Eijl, een auto tot zijn beschikking. Die mocht niet in de nabijheid van de pastorie
worden geparkeerd. De auto stond gewoonlijk achter het woonhuis van bakker Pieter van
Dam aan de andere kant van de Slimstraat.
Wilhelmus Jac. M. Gerrits, 1937-1942
Kapelaan Gerrits is op 7 november 1897 geboren te Oeffelt. Hij is priester gewijd in 1923,
was kapelaan te Volkel en Berchem en werd op 5 november 1937 benoemd tot kapelaan te
Udenhout. Hij was een zegen op de oude dag van pastoor Van Eijl. Op 13 februari 1942 is
Willem Gerrits benoemd tot pastoor van Ooij en Persingen.
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Hoofdstuk 11

GEROEPEN TOT PRESIDENT
10e pastoraat, 1939-1940
Adrianus van der Meijden
Pastoor Adrianus van der Meijden is geboren in Olland bij Sint-Oedenrode op 5 juli 1894. Hij
studeerde aan het kleinseminarie* Beekvliet te Sint-Michielsgestel van 1906 tot 1912 en aan
het grootseminarie* te Haaren van 1912 tot 1918 en was al die jaren steeds een van de
besten onder zijn klasgenoten. Zijn priesterwijding vond plaats op 25 mei 1918 in de
kathedraal van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch. Na zijn priesterwijding kreeg hij een
benoeming tot leraar Latijn op het kleinseminarie*. Verschillende jaren was hij ook assistent
van de parochie van de Heilige Lambertus in Gemonde. Eind november 1927 werd hij
directeur van het grootseminarie* en was daar behalve met het beheer van de financiën en
de huishouding ook belast met de discipline en het professoraat van de liturgie. Zijn
benoeming tot pastoor van Udenhout had plaats op 20 januari 1939, waar hij een week later
met zijn werkzaamheden begon. Anderhalf jaar later viel hem een andere eer te beurt: de
aanstelling tot president van het grootseminarie* in Haaren, dat hij door de moeilijke
oorlogsjaren en de na-oorlogse jaren heeft geleid. In 1940 werd hij ere-kanunnik van het
kapittel van Sint-Jan, in 1941 kanunnik-theologaal. Bij zijn 25-jarig priesterfeest in 1943
benoemde de paus hem tot Geheim-kamerheer. Vanaf 1947 was hij voorzitter van de
Kerkelijke Rechtbank van het bisdom. In 1948 onderscheidde de regering hem met het
officierskruis van Oranje-Nassau. In 1953 ontving hij de titel van Huisprelaat van Z.H. de
Paus. Op zijn verzoek werd hij met de grote vakantie 1962 eervol ontheven van zijn
presidentschap. Hij meende in deze tijd van verwarring zijn taak te moeten overlaten aan
een jongere kracht, die wellicht de geest en de aspiraties van de moderne generatie beter
zou begrijpen. Zijn emeritaat* bracht hij door in het Sint-Servatius-gesticht te Schijndel, waar
hij overleed in 1971.
Begin Tweede Wereldoorlog
Het korte pastoraat van Adrianus van der Meijden stond natuurlijk in het teken van eerst de
dreiging van oorlog en daarna, op 10 mei 1940, het begin van de bezetting.
In de krant van 20 januari 1939 werd de benoeming van pastoor Van der Meijden
aangekondigd. In het artikel stond de passage: Van de ruim twintig jaren van zijn priesterlijke
staat heeft professor Van der Meijden de grootste helft ruim elf jaar doorgebracht als
professor aan het grootseminarie* te Haaren. De traditie blijft gehandhaafd en Udenhout
krijgt weer een "geleerde" pastoor.
De dag na zijn intocht in Udenhout stond er een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen in
de krant. Alle verenigingen speelden een rol bij het binnenhalen van de nieuwe pastoor. Hij
was met de auto komen rijden vanuit Haaren en de plechtige intocht had plaats vanaf de
spoorwegovergang. De burgemeester sprak de nieuwkomer toe en daarna vertrok de stoet
naar de kerk in de Slimstraat. De krant schreef: Voorop trokken Gardes d'Honneur, dan
volgden de onderwijzers der scholen, het O.L.Vrouwe Broederschap*, prefecten en
onderprefecten der H.-Familie*, Sint-Vincentiusvereniging, Sint-Joseph-Congregatie*, de
verschillende mannelijke jeugdorganisaties, de fanfare Moed en Volharding die vrolijke
marsnummers speelde, Wit Gele Kruis en EHBO, Voetbalclub SSS, standsorganisaties en
onderafdelingen, Liedertafel Oefening en Vermaak, R.K.Staatspartij, Zangkoor, Eerw.fraters,
onderwijzeressen, Congregatie*, Missienaaikring, Vrouwenbond en vrouwelijke
standsorganisaties, vrouwelijke jeugdverenigingen, de gemeenteraad en B en W in auto's,
het kerkbestuur in auto's, de Z.Eerw. heer pastoor met familie en verder gevolg. De auto van
den zeereerw. heer pastoor was geëscorteerd door ruiters. Vele verenigingen droegen hun
vaandels en banieren in de stoet mee. Bij de kerk aangekomen legde pastoor Van der
Meijden de vereiste eed af, waarna hem achtereenvolgens overgegeven werden de sleutels
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der kerk, het missaal*, kelk en gewaden, vervolgens werd de nieuwe pastoor geleid naar de
preekstoel, de biechtstoel, de doopvont en de sacristie* en werd hij tenslotte aan de voet van
het altaar in het bezit van de parochie gesteld.
De Lambertusparochie had weer een herder.
In de anderhalf jaar dat pastoor Van der Meijden aan het hoofd van de Udenhoutse parochie
stond, zette hij wel enkele dingen in gang of bouwde voort op initiatieven van pastoor Van
Eijl.
Pastoor Van der Meijden had, net als zijn voorganger, niets op met de Waterstaatskerk. Hij
ging actief op zoek naar mogelijkheden om een nieuwe kerk te bouwen. Voor dat doel kocht
hij in 1940 een woonhuis met boomgaard schuin tegenover de kerk. Een pikant detail hierbij
is de door de pastoor voorgestelde woningruil. De burgemeester van Udenhout zou zijn
woning aan de Slimstraat 26 verlaten en gaan wonen op de pastorie. De pastoor kon dan
naast de nieuwe kerk zijn huishouding gaan voeren. Maar zijn pastoraat was te kort om de
plannen te verwezenlijken. Op deze grond is veel later een huis gebouwd, waar eerst
emeritus pastoor Prinsen woonde en dat later als woonhuis voor de pastoor diende.
De nieuwe pastoor liet architect Edm. Nijsten uit Vught plannen maken voor de restauratie
en verbouwing van de pastorie, waar pastoor Van Eijl gedurende zijn 36 jarig pastoraat geen
enkele zorg aan had besteed. De daadwerkelijke restauratie zou pas worden uitgevoerd na
het vertrek van pastoor Van der Meijden. Het deel links van de voordeur werd gesloopt en
opnieuw gebouwd.
Op 16 augustus 1940 vroeg pastoor Van der Meijden ontslag aan bij monseigneur Diepen
om president van het grootseminarie* te worden.
Kapelaans onder pastoor Van der Meijden
Wilhelmus Jac.M.Gerrits, 1937-1942
Zie vorig hoofdstuk.
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Hoofdstuk 12

DE TWEEDE WERELDOORLOG
11e pastoraat, 1940-1948
Johannes Henricus Bernardus van Welie
Pastoor Van Welie zag het levenslicht in Dreumel op 28 september 1892. Zijn priesterwijding
ontving hij op 25 mei 1918 en hij ging daarna als kapelaan werken in Drunen. In 1923 werd
hij professor op het grootseminarie* van Haaren, waar hij moraaltheologie doceerde als
opvolger van zijn broer dr. Franciscus van Welie, die in 1923 was benoemd tot hoogleraar in
het kerkelijk recht aan de Universiteit van Nijmegen. Van Welie was sinds 1937 pastoor in
Berghem voor hij in 1940 naar Udenhout ging. Er kwam voor de derde opeenvolgende keer
een professor naar Udenhout. Hij leidde de parochie in de moeilijke oorlogsjaren. Hij nam
vanwege zijn gezondheid ontslag in februari 1948 en is een maand later, op 31 maart 1948,
overleden.
Bezetting
Toen pastoor Van Welie de Udenhoutse parochie binnenkwam, was de bezetting van
Nederland al enkele maanden in volle gang. De Duitse overheersers waren heer en meester
in het land evenals in de rest van West-Europa. Ondanks de aanwezigheid van Duitse
militairen, de beperking van de vrijheid en de rantsoenering van enkele levensmiddelen
probeerden de Udenhouters zo goed en zo kwaad als het ging de draad weer op te pakken.
Het parochieleven ging ook door. In de herfst van 1940 haalde kapelaan Gerrits 365 gulden
op om een derde ciborie* aan te schaffen. Tijdens de eerste vergadering van het kerkbestuur
onder voorzitterschap van pastoor Van Welie op 5 januari 1941 besloot men een tweede
schaal te laten gaan op de dagen dat een collecte door de bisschop was voorgeschreven.
De collectanten waren toen de koster Adriaan Hosli en Wim en Huub van Gorp.
Op 19 april van datzelfde jaar bevestigde monseigneur A. Diepen de oprichting van de
Broederschap* van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Nieuw kerkgebouw
Pastoor Van Welie ontwikkelde plannen om de Waterstaatskerk eerst te slopen en dan op
dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen. Hij was zo overtuigd van de snelle realisatie van
zijn plannen, dat hij de bomen in de pastorietuin niet meer liet snoeien. In die tuin, zo dacht
hij, moest een opslagplaats voor bouwmaterialen komen. De pastoor zette zich dan ook in
om voldoende middelen bij elkaar te krijgen om dit plan te realiseren. De jaren 1943, 1944 en
1945 waren dan ook rijke jaren voor het fonds Nieuwe Kerk. Vele gulle gevers brachten een
flinke som geld bij elkaar. Pastoor Prinsen schreef later in het parochiememoriaal: Zo vond ik
dan bij de aanvang van mijn pastoraat een te kleine kerk en een bouwsom van ƒ68.346,50.
Het kleinseminarie* in Udenhout
Het dagelijkse straatbeeld in Udenhout was niet alleen door de aanwezigheid van Duitse
soldaten anders dan gewoon. De aanwezigheid van seminaristen in Udenhout, een dorp
zonder seminarie*, was opvallend. Dat kwam, doordat op Goede Vrijdag 21 april 1942 de
Duitse bezetters het kleinseminarie* “Beekvliet” te Sint-Michielsgestel vorderden. Zij richtten
het in als interneringskamp voor Nederlandse gijzelaars. Omdat het er niet naar uitzag, dat
de studenten op korte termijn konden terugkeren, zocht men een tijdelijk onderkomen elders
in het bisdom. Naast Eersel, Erp en Son kreeg ook Udenhout twee klassen toegewezen.
Men besloot op 4 mei 1942 om het patronaat en de Pauluszaal in te richten voor de
Etymologie- (derde klas) en de Syntaxisstudenten (vierde klas) van Beekvliet, in totaal
ongeveer 70 studenten. Daarbij kreeg de Pauluszaal een bestemming als studiezaal en twee
klaslokalen en het grote patronaatsgebouw werd slaapzaal. De vijf professoren vonden
gastvrij onderdak op de (gelukkig grote) pastorie bij pastoor Van Welie en kapelaan
Moeskops. Op 16 mei 1942 meldde pastoor Van Welie aan het bisdom dat 5 à 6 professoren
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van het verplaatste kleinseminarie* op de pastorie zouden slapen en eten. Hij liet de pastorie
aanpassen, zodat de professoren op de bovenverdieping konden wonen. Op 19 mei 1942
kwamen de eerste studenten in Udenhout aan. De Duitsers in Udenhout wilden de
Pauluszaal gebruiken als bioscoopzaal. Hoewel dat aanvankelijk niet lukte vorderden ze op 7
augustus 1944 het Patronaatsgebouw en een week later de Pauluszaal. De seminaristen
werden ondergebracht in Huize Vincentius.
De vordering van de luidklokken
Tijdens de oorlog kreeg de Duitse oorlogsindustrie gebrek aan allerlei grondstoffen. In 1942
was de metaalschaarste al zo groot, dat de Duitsers overgingen tot de vordering van
luidklokken. Ze vorderden vier van de vijf in Udenhout en Biezenmortel aanwezige klokken.
Dit waren de drie gewijde luidklokken uit de Sint-Lambertuskerk en een luidklokje in het
torentje van het gemeentehuis. Het klokje van het Kapucijnenklooster bleef gespaard voor
alarmeringsdoeleinden.
De firma Meulenberg uit Heerlen begon op 8 februari 1943 met de voorbereidende
werkzaamheden voor het verwijderen van de klokken uit de toren. Op 10 februari waren alle
drie de klokken uit de toren getakeld en voor de toren geplaatst, gereed om afgehaald te
worden. Dat afhalen gebeurde zes dagen later op 16 februari om drie uur.
Nadat de bronzen klokken in het bezit van overheidsinstellingen en de gewijde kerkklokken
in beslag genomen waren, kregen in juli 1943 ook particulieren de opdracht om hun klokken
en bellen bij de burgemeester in te leveren.
Zilveren jubileum van de pastoor
Op dinsdag 25 mei 1943 vierde pastoor Van Welie zijn zilveren priesterfeest met een
plechtige H.-Mis waarbij zijn beide broers, professor dr. Franciscus van Welie, professor aan
de universiteit van Nijmegen, en Dr. Bernardus van Welie, pastoor van Zeelst, assisteerden.
Hierna was er een huldiging in de school. Op zondag 30 mei was er opnieuw een plechtige
H.-Mis, opnieuw met de assistentie van de beide broers, nu als viering voor de parochie.
Het kerkbestuur aanvaardde in dank het geschenk van de parochie: vier kazuifels* en drie
witte tunica's*, massief zilveren ampullen* met verzilverd blad (van de misdienaars), een
koperen wijwaterkwast (van de studenten van het kleinseminarie*) en een lofstola* met
afbeeldingen Sint-Petrus en Sint-Felix (van de kinderen van de lagere school). De kazuifels,
tunica’s en lofstola* werden vervaardigd door Hildegard Brom - Fischer te Utrecht.
Missiebeurzen
Pastoor Van Eijl had altijd al achter in de kerk een offerblok staan voor missiebeurzen.
Uiteindelijk keurde bisschop Mutsaers in 1944 de vorming van een Missiebeurzenstichting
goed. Het kerkbestuur van de parochie kreeg het recht om een jaarlijkse toelage van 100 of
200 gulden te verstrekken aan priesterstudenten die inwoner waren van Udenhout. Enkele
geldschieters hadden bepaald, dat hun familieleden voorrang moesten krijgen voor het geld
dat zij geschonken hadden. Dat konden ook niet-inwoners zijn. De beheerders van het fonds
zouden door middel van beleggingen het kapitaal zo laten groeien, dat op termijn ook nietinwoners een toelage zouden kunnen ontvangen.
Duitsers vorderen de pastorie
Nadat de Duitsers het patronaat en de Pauluszaal al hadden gevorderd, was op 7 september
1944 de pastorie aan de beurt. Pastoor en kapelaan trokken toen in bij de zusters van St.Felix. Op 17 september, de dag waarop de parachutisten in Son landden, staken de Duitsers
het patronaat in brand. De bezetting zou niet lang meer duren. Op 26 oktober was Udenhout
bevrijd.
Bij de strijd rondom Udenhout vonden op 26 en 28 oktober 1944 zeven geallieerde soldaten
de dood in Udenhout. Drie van hen liggen nog begraven op het parochiekerkhof. Na de
bevrijding vonden enkele Udenhouters de dood door ongelukken. Een ongeluk met munitie
kostte op 21 december 1944 het leven aan drie Kapucijnen.
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D.O.S. - Door Ontspanning Sterk
De voetbalvereniging D.O.S. (Door Oefening Sterk) was in opdracht van pastoor Van Welie
opgericht door kapelaan Visschers. De Tweede Wereldoorlog had in de ogen van de pastoor
ongewenste gewoonten naar het dorp gebracht, zoals dansen en cafébezoek. Zeer
waarschijnlijk vond de pastoor de leden van S.S.S. niet meer katholiek genoeg. De kapelaan
sprak vanaf zijn preekstoel over het leren gevaar. De pastoor probeerde weer een
voetbalclub op te richten die helemaal onderdeel van de parochie zou zijn. Kapelaan
Visschers had Christje Pennings voor zijn kar gespannen. R.K.D.O.S. speelde in de
seizoenen 1945-1946 en 1946-1947 op het terrein achter het parochiehuis, het oude terrein
van S.S.S. In het voorjaar van 1947 fuseerde D.O.S. met S.S.S.
Het kapelletje aan de Schoorstraat
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog was Jan Meuwese waarnemend burgemeester
van Udenhout. Hij was initiatiefnemer voor het bouwen van een Mariakapel uit dankbaarheid,
dat Udenhout het er in de oorlog relatief goed had afgebracht. Ondanks het feit dat het
vinden van de middelen niet vlot verliep, ging de bouw wel door. Architect Jos Bedaux uit
Goirle kreeg opdracht voor tekening en bestek. Guus van Erp stelde grond beschikbaar.
Udenhoutse bouwvakkers bouwden het kapelletje in hun vrije tijd. Luc van Hoek uit Tilburg
goot een mooi Mariabeeld. In 1947 was het kapelletje klaar en werd het geschonken aan het
kerkbestuur van de parochie van de H.-Lambertus. Er bleken nog flink wat openstaande
rekeningen te zijn. Na een reeks succesvolle acties was de kapel weer schuldenvrij.
Getekend door eenzaamheid
Toen in 1944 de bevrijding kwam, was het in Udenhout definitief afgelopen met de
overheersende invloed van de pastoor. De mensen hadden teveel meegemaakt en teveel
gezien. Mensen gingen naar het café, zowel mannen als vrouwen, mensen gingen dansen,
er kwamen toneelavonden, sportverenigingen zochten hun zelfstandigheid, het
jongenspatronaat was ter ziele. Pastoor Van Welie zag het allemaal met lede ogen aan. Hij
bleef zich vastklampen aan oude normen en dat maakte hem onbegrepen en eenzaam. Hij
verloor het vertrouwen in de Udenhoutse mensen. Al zijn handelingen waren getekend door
onzekerheid en hulpeloosheid. Een en ander werd zeker beïnvloed door de kwaal die hem
plaagde.
In september 1947 ging hij, na observatie in het ziekenhuis, voor herstel naar zijn broer in
het Piusconvict in Nijmegen. Zes maanden later, 15 februari, vroeg hij aan Mgr. Mutsaers
zijn ontslag. Pastoor Van Welie overleed op 31 maart 1948 te Nijmegen, slechts 55 jaar oud.
Kapelaans onder pastoor Van Welie
Wilhelmus Jac Gerrits, 1937-1942
Zie vorig hoofdstuk.
Petrus H.M. Moeskops, 1942-1945
Kapelaan Moeskops is in 1907 geboren in Veldhoven. Na zijn priesteropleiding werkte hij
achtereenvolgens als kapelaan te Boven-Leeuwen, Tilburg (Broekhoven II), Udenhout (1942)
en Groesbeek (1945) en werd daarna pastoor van de Sint-Annaparochie in Tilburg. Na zijn
dood in 1969 is deze kerk afgebroken. Zij was vanwege de ontvolking van de binnenstad niet
meer te redden.
Hubertus P.A.E. Visschers, 1945-1947
Kapelaan Visschers is geboren in Vessem in 1920. Meteen na zijn priesteropleiding werd hij
kapelaan in Udenhout en op 13 augustus 1947 kapelaan in Boxtel (Sint-Petrus). Hij verliet
het priesterambt en is daarna vele jaren moderator geweest van het Marialyceum in Den
Bosch.
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Cornelis Johannes Simons, 1947-1955
Kapelaan Simons is geboren in Haaren in 1908. Na zijn Udenhoutse tijd werd hij pastoor in
Malden, waar hij een nieuwe kerk mocht bouwen. Hij overleed in 1963.
Adrianus van Leeuwen, 1947-1950
Pastoor Van Welie had vaak pogingen gedaan om een tweede kapelaan te krijgen.
Uiteindelijk op 19 augustus 1947 kwam Adrianus van Leeuwen naar Udenhout in de functie
van assistent. Kapelaan Van Leeuwen was Norbertijn van de abdij van Heeswijk en in 1939
priester gewijd. Op 24 juni 1950 volgde voor Van Leeuwen de benoeming tot kapelaan van
de Witheren-parochie Vlijmen.
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GELOOF NAAST DE VOORDEUR
Mariabeeldjes en -tegeltjes naast voordeuren in Udenhout en Biezenmortel, die vooral vlak
na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werden geplaatst.
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Hoofdstuk 13

DE UNENTSE KERKBANK
12e pastoraat, 1948-1970
Carolus (Karel) Prinsen
De twaalfde pastoor van Udenhout, Karel Prinsen, kwam ter wereld in Aarle-Rixtel op 14 juli
1903, als zoon van Henricus Trudo Prinsen (bierbrouwer) en Catharina Antonia van Mil. Zijn
priesterwijding vond plaats op 25 mei 1929 in de kathedraal van Sint-Jan te 'sHertogenbosch. Op 30 mei daaropvolgend droeg hij op het grootseminarie* in Haaren zijn
eerste H.-Mis op en op 2 juni deed hij dat in de parochiekerk van O.L.V. Presentatie in zijn
geboortedorp Aarle-Rixtel. Hij kreeg een aanstelling als professor Nederlandse taal aan het
kleinseminarie*. Hij haalde als auditor zijn kandidaats Latijn en dit stelde hem in staat om
behalve Latijn ook Oude Geschiedenis te doceren. Daarnaast was hij jarenlang
studieprefect. In de bezettingstijd werden door de Duitse bezetter een groot aantal
intellectuelen als gegijzelden gevangen gehouden in het kleinseminarie* "Beekvliet". Pastoor
Prinsen wist daar beheerder van de bibliotheek te worden en via deze functie vele gegevens
uit de buitenwereld aan de gegijzelden door te spelen. In het voorjaar van 1948 kreeg hij de
benoeming - zeer tot zijn genoegen - tot pastoor van de parochie Sint-Lambertus. Hij was als
zodanig de vierde professor in successie. Jarenlang was hij bestuurslid van het landelijke
Sint-Bernulphusgilde in het kader waarvan hij diverse culturele reizen naar het buitenland
maakte. Hij was mede-oprichter van de Culturele Kring in Udenhout, van de Stichting
Gezinszorg en Mater Amabilisschool (1956) en van de Stichting "Bejaardenhuis Eikelaar"
(1968). Hij ontpopte zich tijdens zijn pastoraat tot de grote promotor van de jaarlijkse
Udenhoutse slipjacht. In 1970 ging pastoor Prinsen met emeritaat*, waarvan hij nog 25 jaar
heeft mogen genieten. Hij overleed in 1995.
Karel Prinsen is via moederskant een nazaat van de Udenhoutse familie Robben, met in die
stamboom de eerste Udenhoutse pastoor Elias Robben.
Herbouw parochiehuis
Toen pastoor Prinsen in februari 1948 naar Udenhout kwam, was het patronaat nog steeds
onbruikbaar sinds de brandstichting door de Duitse bezetters in 1944. Op de dinsdagavond,
voorafgaande aan zijn officiële installatie, belde pastoor Prinsen architect Nijsten in Vught op,
dat hij kans maakte het parochiehuis in Udenhout geheel te herbouwen. Snel daarna
begonnen de besprekingen met rector Van Helvoort, de bisschoppelijk inspecteur voor
kerkelijke bouwzaken. Op 1 juni 1948 besloot het kerkbestuur architect Nijsten opdracht te
geven. Op zondag 13 juni 1948, in de H.-Mis van 8 uur, verzocht de pastoor de boeren om
tussen hooi- en oogsttijd plusminus 300 m³ duinzand aan te voeren voor het ophogen van de
vloer van de tegenwoordige gymnastiekzaal. In de daarop volgende week begonnen de
schooljongens alvast met het opbreken van de tegels onder de loodsen en met het naar
beneden halen van de nog bruikbare leien.
Architect Nijsten had drie plannen nodig, voordat er een akkoord kwam. Daarna startten de
onderhandelingen over de materialen om de kosten naar beneden te krijgen. De
aanbesteding kon uiteindelijk plaatsvinden op 19 juli 1949. Omdat het pand door
oorlogshandelingen was vernield, kon de parochie aanspraak maken op een
schadevergoeding. Pastoor Prinsen schreef in het memoriaal: De eerste maanden van mijn
pastoraat zou ik gek geworden zijn van de werkelijk ontelbare ambtenaren, die uit alle
oorden van het land de schade aan het patronaat kwamen opnemen, controleren en elkaar
controleren. Maar iedere keer werd ik een beetje wijzer. Het leverde de parochie een groot
bedrag op waarvoor het parochiehuis in nieuwe luister kon worden herbouwd. Het interieur
was gedeeltelijk op goedkopere wijze verkregen: de stoelen van de toneelzaal waren
tweedehands: de voorste rijen uit het Chicago-theater in Tilburg, de andere uit Den Haag. De
aankleding van de vergaderzaaltjes bekostigde men uit de bijdragen van de organisaties en
verenigingen, die er zouden vergaderen. De fanfare "Moed en Volharding" schonk het kruis
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in de toneelzaal, aannemer H. Brekelmans schonk het Lieve Vrouwe beeldje met console en
W. Hoppenbrouwers de elektrische klok in de vestibule.
Op zondag 7 mei 1950 kondigde pastoor Prinsen in de kerk af, dat de inwijding en de
plechtige opening van het parochiehuis was vastgesteld op Eerste Pinksterdag 28 mei. De
zaal van het nieuwe parochiehuis zat vol genodigden uit alle rangen en standen van de
Udenhoutse bevolking.
Pastoor Prinsen was een gelukkig man. Hij schreef: Ik geloof dat we nog steeds gelukkig
mogen zijn met ons nieuwe parochiehuis. Van heinde en verre komen pastoors en
burgemeesters, die een parochiehuis willen bouwen, hier kijken. Hoe het zich bedruipt is te
zien in de jaarlijkse rekening en verantwoording.
De Pauluszaal raakte nu haar functie kwijt. Het gebouw diende in 1950 als atelier voor
herenconfectie van de heer P.van Dulmen uit Tilburg. Daar konden 25 tot 30 Udenhoutse
meisjes werk vinden, die tot nu toe verplicht waren werk te zoeken op fabrieken buiten
Udenhout. Van Dulmen verliet het pand op 1 september 1955. De nieuwe gebruiker was de
Beierse kunstenaar Leo Bäumler die er de kerkbanken maakte. De resterende ruimte werd
per 1 juli 1956 verhuurd aan de firma Roozen schoenfabriek uit Oisterwijk.
De verbouwing van de Waterstaatskerk tot kruiskerk
Pastoor Prinsen had respect voor de Udenhoutse Waterstaatskerk. Hij wilde deze kerk in
stand houden, in tegenstelling tot zijn voorgangers en vele anderen, en zelfs uitbreiden.
Toen architect Nijsten in 1948 bezig was met de plannen voor een nieuw parochiehuis, gaf
pastoor Prinsen hem tevens de opdracht om van de Lambertuskerk een kruiskerk te maken.
Links en recht van het hoofdaltaar zouden zijbeuken moeten komen. De capaciteit van het
kerkgebouw zou daarmee groeien tot 1100 zitplaatsen. Daarmee was de Udenhoutse
parochie in zijn ogen klaar voor de toekomst.
De plannen van pastoor Prinsen moesten echter wachten, omdat er een groot tekort aan
bouwmaterialen was. Bovendien kreeg het bisdom een bepaald bouwvolume toegewezen
van het Ministerie van Wederopbouw. Door de schaarste kregen urgente objecten
vanzelfsprekend voorrang. Pas op 14 juli 1950, op de verjaardag van de pastoor, kwam er
een telefoontje van rector Van Helvoort. Het zal op prijs gesteld worden als met de
uitbreiding van de kerk direct kan worden begonnen. Bij de aanbesteding was het opnieuw
de firma A.P. Brekelmans die het laagst had ingeschreven. De bouw was klaar in 1951.
Ondanks de uitbreiding was het karakter van de 19e eeuwse kerk bewaard gebleven.
Pastoor Prinsen was nog niet klaar. Hij wilde nu ook het interieur van de Lambertuskerk
verfraaien. Gedurende zijn hele pastoraat bleef hij vol aandacht voor zijn kerkgebouw. Alle
schenkingen die binnenkwamen, wilden hij en het kerkbestuur besteden aan uitbreiding,
onderhoud of verfraaiing van het kerkgebouw. De oude plafondschildering uit 1888 verdween
onder een witte laag verf. Er kwamen speciale missen om extra geld te krijgen voor al deze
aanpassingen.
Bij zijn benoeming in 1956 tot deken van het Sint-Bernulphusgilde, een landelijke organisatie
die zich inzette voor het behoud van historisch waardevolle kerken en kerkinterieuren, stond
er een artikel in De Tijd. De nieuwe deken liet uit zijn mond optekenen: "Het inwendige van
de kerk vind ik belangrijker dan haar uiterlijk" en "Ik wil binnen kunnen zien dat er iemand
woont, die van belang is, liever dan dat ik aan de buitenkant kan zien wie de kerk heeft
gebouwd".
Pastoor Prinsen was geen man van woorden maar van daden. In 1957 kreeg het hoogaltaar
een opknapbeurt, werd het Loretorgel gerestaureerd en schafte hij vier grisailles (schilderijen)
aan.
Een jaar later kwamen de eerste nieuwe kerkbanken en was de toren aan de beurt om
gerestaureerd te worden.
Kapel
Pastoor Prinsen zette zich ook bijzonder in voor de verfraaiing van het Mariakapelletje aan
de Schoorstraat. Hij liet een put graven voor schrobwater. Smid Van der Loo maakte de
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boog voor de putrand. In het Mariajaar 1954 kwam Jac Verheijen uit Echt de muurschildering
aanbrengen, een voorstelling van het leven, werken en bidden van de Udenhoutse vaders en
moeders, het spel van hun kinderen, de vogels en de beestjes in de omgeving en boven de
deur de wapens van onze gemeente en van onze parochie in een stoere eikenboom. Het
Oranjecomité organiseerde in 1948 een dodenherdenking waarbij een gedenksteen werd
onthuld, waarop de Udenhoutse oorlogsslachtoffers zijn vermeld.
Nieuwe kerkbanken
Op 8 april 1951 besloot het kerkbestuur een nieuwe kerkmeesterbank te laten maken. Deze
bank kreeg van de parochianen de naam "protestbank". Als protest tegen de hoge kasten,
waarin de overige parochianen nog moesten zitten. Er was gemor over de oude kerkbanken.
Dat heeft zeker bijgedragen aan de interesse van de pastoor om eens naar nieuwe
kerkbanken uit te zien. Pastoor Prinsen zag in juni 1953 op een vakantiereisje in Beieren in
het plaatsje Amorbach, gelegen tussen Mannheim en Würzburg, prachtige kerkbanken en
dacht direct dat zulke banken mooi zouden staan in zijn parochiekerk. Het jaar daarop, 23
mei 1954, vierde pastoor Prinsen zijn zilveren priesterfeest en bij die gelegenheid hadden
zijn kapelaans en kerkmeesters een geldinzamelingsactie op touw gezet voor nieuwe
kerkbanken. De pastoor en zijn kerkmeesters reisden al in juli 1954 af naar Amorbach. Het
leidde tot de komst van de Beierse beeldhouwer Leo Bäumler naar Udenhout, die hier heeft
gewoond en gewerkt van 1 januari 1955 tot januari 1959. Hij heeft prachtige kerkbanken
gemaakt, allemaal verschillend, met verhalen uit de Bijbel, met heiligen, met de hoge
heiligendagen, met Udenhoutse verenigingen etc. Na de oplevering van de kerkbanken
nodigde de pastoor graag zijn gasten uit voor een bezichtiging van zijn prachtige kerk. Op
een van de kerkbanken staat de hoorn van overvloed afgebeeld. Toen eens een bezoeker
opmerkte: “Dat is zeker de Unentse bank”, antwoordde de pastoor: “Nee, die staat verderop,
de verering van het gouden kalf”, ongetwijfeld verwijzend naar zijn niet zo gulle parochianen.
Paus Kolen, Dré Verspeek en Johan Kaart
Aan de Udenhoutse kant van de Bossche weg woonde de familie Kolen. Op een goede dag
werd daar een zoontje geboren. Die dag was de dag dat Paus Leo XIII in 1878 tot paus werd
gekozen. Zijn ouders noemden hem Martinus. Op verzoek van de kapelaan kreeg de jongen
als tweede naam Leo. Sindsdien heette de jongen “Paus Kolen” en de woning aan de
Bosscheweg “het Vaticaan”. Toen paus Kolen in 1958 zijn 80ste verjaardag mocht vieren,
schreef pastoor Prinsen een brief aan het Vaticaan met het verzoek of paus Pius XII zijn
pauselijke zegen zou willen geven aan zijn Udenhoutse collega. Tot veler verrassing mocht
paus Kolen een paar weken later een prachtige oorkonde ontvangen.
In 1960 was pastoor prinsen 12½ jaar pastoor van Udenhout. Dat werd gevierd op zondag
24 augustus 1960 met een plechtige hoogmis, een serenade van de harmonie en een
feestelijke bijeenkomst op de pastorie. De feestrede, die Pieter Vermeer als kerkbestuurder
bij die gelegenheid uitsprak, gaf uiting aan de grote bewondering voor pastoor Prinsen en de
manier waarop hij in staat was om - met name bouwkundig - de zieltogende parochie weer
nieuw leven in te blazen. De pastoor kreeg dan ook een cadeau dat helemaal in die sfeer
paste: zijn zitkamer in de pastorie kreeg een opknapbeurt.
Op 5 februari 1964 werd het dameskoor opgericht met 20 leden en Annie Schoonus als
dirigente. Zij zouden de trouwmissen en uitvaarten gaan verzorgen, omdat de opkomst van
de drukbezette mannen bedroevend was.
In 1967 moest de altaartafel iets naar voren komen, zodat de priester voortaan met het
gezicht naar de mensen kon staan. Pastoor Prinsen bleek geen fervente aanhanger van
deze vernieuwing. Hij schreef aan de bisschop: We hebben natuurlijk wel gezondigd tegen
het voorschrift van enige jaren geleden, dat we niet met de rug naar het tabernakel mochten
staan, maar daaraan heeft niemand in Udenhout zich geërgerd. Hij had er drie jaar over
gedaan om het altaar naar voren te laten plaatsen.
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In datzelfde jaar, op vrijdag 28 december 1967, was er in de Udenhoutse kerk voor het eerst
een avondmis, anders dan de gebruikelijke in de Goede Week en met Kerstmis. De
avondmis was bij gelegenheid van de koperen bruiloft van Dré en Lies Verspeek.
Pastoor Prinsen speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van bejaardenhuis de
Eikelaar. Hij was met het initiatief gekomen om woningen te bouwen aan de Slimstraat voor
bejaarden, toen bleek dat Huize Felix niet meer voldeed. Hij nam deel als penningmeester
aan het bestuur van de op 4 augustus 1964 opgerichte Stichting Eikelaar. In 1967 sloeg men
de eerste paal en in 1968 namen de eerste Udenhoutse bejaarden hun intrek; dat was het
echtpaar Timmermans-Mallens. De officiële opening van de Eikelaar vond plaats op 3 juni 1969
door de toneelspeler Johan Kaart.
Veranderingen in gezin en samenleving
De Tweede wereldoorlog had een enorme invloed op het dorp. Het leefde steeds minder
opgesloten in de eigen gemeenschap, maar stelde zich open en veerde op in een wereld die
groter was en steeds groter werd. In de zestiger jaren leek deze verandering te versnellen. In
de Rooms Katholieke Kerk was het de tijd van de populaire paus Johannes de XXIII (19581963). Hij kondigde het Tweede Vaticaans Concilie* aan, dat in 1962 begon en duurde tot
1965. Dit was het begin van een reeks veranderingen. Om er enkele te noemen: in de
kerkdiensten verving het Nederlands het Latijn, de priester stond voortaan tijdens de
kerkdienst met zijn gezicht naar de mensen, de persoonlijke biecht werd veel minder
gepraktiseerd en voor het te communie gaan hoefde men niet meer nuchter te zijn. In die tijd
was monseigneur Bekkers bisschop van ’s-Hertogenbosch (1960-1966). Zowel de paus als
deze bisschop lieten een nieuwe wind waaien door de kerk. Maar het was niet alleen de kerk
die veranderde. Men stimuleerde kinderen dat ze gingen doorleren. De zo hechte
gemeenschap werd opengebroken. Het Heilig Hartbeeld maakte plaats voor de tv en de
stolp voor een pick-up. Het kruisbeeld bleef nog hangen.
De parochie eist ook veranderingen in de kerk
Pastoor Prinsen gaf Udenhout een prachtige kerk, maar hij was de tijdsgeest van de jaren
zestig niet gevolgd. De dekenale enquête van 1969 over het geloof en de parochie gaf
daarvan een ondubbelzinnig beeld. Veel parochianen vonden het tijd voor een nieuwe
pastoor en een nieuwe kapelaan. Pastoor Prinsen zal zijn teleurstelling niet hebben geuit,
maar hij nam een abrupt besluit. Op 5 augustus 1970 schreef hij aan de bisschop: Op
zondag 23 augustus zou ik afscheid willen nemen van mijn parochianen. Voor de goede
gang van zaken zou het wel plezierig zijn, als mijn opvolger op zondag 30 augustus al zou
kunnen optreden... De bisschop vroeg pastoor Prinsen een maandje later te stoppen met het
oog op het vinden van een opvolger. In het dorp kwam het vertrek als een grote verrassing.
De pastoor kondigde de ene zondag aan, dat hij de volgende zondag zou stoppen.
Kapelaans onder Pastoor Prinsen
Cornelis Johannes Simons, 1947-1955
Zie vorig hoofdstuk.
Adrianus van Leeuwen, 1947-1950
Zie vorig hoofdstuk.
Johannes Gosewinus van Lierop, 1950-1957
Jan van Lierop werd geboren op 8 november 1918 in Vierlingsbeek. Hij is priester gewijd op
25 juli 1944. Van 1950 tot 1957 was hij kapelaan in Udenhout. Het grootste deel van zijn
leven was hij moderator en godsdienstleraar aan de scholengemeenschap ‘Quirijn’ te
Tilburg. Hij is overleden te Tilburg op 24 januari 1989.
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Petrus C.W. van Erven, 1955-1970
Piet van Erven werd geboren in Goirle op 22 augustus 1925. Na zijn priesterwijding op 3 juni
1950 was hij kapelaan in Eersel van 1950 tot 1955 en in Udenhout van 1955 tot 1970. Hij
was pastoor in Hooge Mierde van 1970 tot 1976 en in Nieuwkuyk van 1976 tot 1986. Om
gezondheidsredenen moest hij in 1986 met vervroegd pensioen gaan. Hij is overleden in
Reusel op 8 februari 1987. Hij is begraven bij zijn ouders in Goirle.
Wilhelmus C.C.M.van Oirschot,1957-1959
Wim van Oirschot is geboren in Oisterwijk op 27 oktober 1932. Hij ontving zijn priesterwijding
op 15 juni 1957. Twee weken later deed hij zijn eerste H.-Mis in Oisterwijk. Meteen daarna
werd hij kapelaan in Udenhout, tot 1959. Vervolgens was hij kapelaan in Beneden-Leeuwen
(1959-1963), Eindhoven-Tongelre (1963-1970). Hij heeft in augustus 1970 het priesterambt
neergelegd.
Theo Moors, 1959-1960
De Scheutist pater Moors is tijdelijk in Udenhout geplaatst, omdat het bisdom niet kon
voorzien in de grote vraag naar priesters. Pater Moors is 15 augustus 1960 vertrokken naar
de missie. Na zijn tijd als missionaris werd hij eerst pastoor in Klimmen en daarna in Thorn.
Homobonus Dijkstra, 1960-1964
Homme Martines Dijkstra is geboren op 14 september 1930 in Oss. Hij volgde na zijn
middelbare school de opleidingen aan het klein- en grootseminarie* en is priester gewijd in
1956. Hij was kapelaan in Ooy en Persingen, Den Dungen en vervolgens van 1960 tot 1964
in Udenhout. Op 1 mei 1964 volgde de benoeming tot aalmoezenier. Hij kreeg op 15 april
1967 eervol ontslag. Hij is overleden op 13 augustus 1999.
Martien School, 1965-1971
Kapelaan School is in de geschiedenis van de parochie de vijftigste kapelaan. Hij is geboren
op 10 januari 1924 in Heesch. Hij trad in bij de Orde van het Heilig Kruis op 28 augustus
1946. In 1951 volgde de priesterwijding in Diest België. Daarna vertrok de kruisheer naar de
missie van Congo, het huidige Zaïre. Hij kwam na acht jaar terug en woonde en werkte eerst
in België. In 1965 kwam hij als kapelaan naar Udenhout, waar hij zeven jaar heeft mogen
werken, eerst onder pastoor Prinsen en vervolgens ook in de woelige jaren van pastoor Ras.
Hij werd in 1971 benoemd tot pastoor in Goirle en in 1977 tot pastoor in Herpen. In 1987
stopte hij als pastoor en trok zich terug in het Kruisherenklooster te Uden. Daar is hij
overleden op 25 oktober 2002.
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WEET JE NOG…. VAN TOEN?

Lof* met uitstelling* in monstrans*
Elke avond thuis de rozenkrans*
Priesters en broeders in het lang
En hoogmis met gregoriaanse zang
Op feestdagen een drie-heren-mis
En vrijdags nergens vlees maar vis

Donderpreken met veel Latijn
Een misdienaar zit aan de wijn
Missionarissen* die zwartjes bekeren
Drie keer daags de Engel des Heren*
Openen en sluiten met de christelijke groet
Een moeder die haar kerkgang* doet.

Elke club zijn geestelijk adviseur
Bij een uitvaart alleen een zwarte kleur
Pastoor die komt op huisbezoek
Alle overledenen in het zieleboek*
Volle aflaat* en veertig quadragenen*
Geen korte rokjes, geen blote benen

Portiuncula* op Allerzielen
Op een of twee knieën knielen
Engel van God die mij bewaart
Heeft de duivel wel of niet een staart?
Een retraite* voor het volle leven
Een missiepreek* om van te beven

Een priester met de rug naar het volk
Heel veel engeltjes op een wolk
Dood, oordeel, hemel of hel
Een misdienaar met een altaarbel
Antoniusbrood, Hubertusbrood
De kerk met haar moederschoot

Van de zuster een heel mooi prentje
De knikengel dankt al voor een centje
Antonius voor verloren zaken
De gelovigen zijn verplicht de hun
bekende huwelijksbeletselen (waarin
niet is gedispenseerd) ten spoedigste
aan de pastoor bekend te maken

Veel wierook in het wierookvat
Een zieltje waar een vlek op zat
Processie met een baldakijn*
En lid van de H.-Familie* te zijn
‘s Zondags vespers* en completen*
En vooral je kerkboek niet vergeten
Voor alles krijg je genade* van staat
Een schietgebedje kan ook nooit kwaad
Geloof, hoop, liefde en berouw
Op het priesterkoor* vooral geen vrouw
De ‘suisse*’ met ‘Eerbied in Gods huis’
Leef vroom, zedig, rein en kuis
Hoog-, zeer- en gewoon eerwaarde
Kruisdagen* voor de vruchten der aarde
Te Deum Laudamus en pauselijke zegen
Christoffel beschermer op alle wegen
Een echte priester met een bonnet*
De mis begint met voetgebed
’s Zondags mag je beslist niet breien
En in vastentijd niet vrijen
Vijf geboden van de kerk
Zilverpapier voor het missiewerk*
1e schaal, 2e schaal, 3e schaal
Met een cent begint het kapitaal

Een zegen met de wijwaterkwast
Een drietal beelden op de kast
Sint-Caecilia op het koor
En ga zo maar door, ga zo maar door
Per omnia saecula saeculorum. Amen
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Hoofdstuk 14

LITURGISCHE VERNIEUWING
13e pastoraat, 1970-1972
Petrus A. Th. Ras
Pastoor Ras was de dertiende pastoor van Udenhout. Hij legde in 1972, in de voor katholiek
Nederland zo moeilijke jaren, zoals velen, functie en ambt neer. Na twee jaar met veel
persoonlijke desillusies nam hij ontslag en vertrok naar Deventer om daar zijn geluk als
godsdienstleraar te beproeven. Ondertussen had hij wel werk gemaakt van liturgische
vernieuwingen.
Een nieuw kerkbestuur
Op dinsdag 13 oktober 1970 vergaderde het kerkbestuur ‘s avonds om 8 uur op de pastorie
voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe pastoor. Het voltallige kerkbestuur was
aanwezig; naast pastoor Ras, Pieter Vermeer, Jan Vermeer, Marinus Witlox en Frans van de
Pas. Op de agenda stonden gebruikelijke onderwerpen als de salarissen en vergoedingen
voor pastoor en kapelaan, de geluidsinstallatie in de kerk, de controle op de administratie en
de huisraad van de pastorie. Pastoor Ras had een andere agenda: hij wilde vernieuwingen
invoeren, met name liturgische vernieuwing en hij had daarvoor een kerkbestuur nodig, dat
voor hem een gesprekspartner was. Het duurde even, maar op vrijdagavond 26 maart 1971
trad een compleet nieuw kerkbestuur aan: pastoor Ras voorzitter, Toos Vervoord, Kees van
den Bersselaar, Harrie van Iersel en André Verspeek. Frans van de Pas bleef aan in de
functie van secretaris om enige continuïteit te waarborgen. Een jaar later kreeg hij eervol
ontslag. In de herfst van 1972 is er nog steeds onduidelijkheid over zijn opvolging. Harrie van
Iersel volgde hem uiteindelijk op als secretaris van het kerkbestuur.
Parochieraad
Pastoor Ras begon op 1 oktober in Udenhout meteen vernieuwingen in te voeren. Het was
voor iedereen even wennen in de zondagse mis: Nederlandstalige gezangen, communie op
de hand, communie uitreiken door leken en leken op het priesterkoor* om te lezen uit de
Bijbel. Voor sommigen waren de veranderingen te groot en te abrupt. Bleven onder pastoor
Prinsen de vernieuwingsgezinden weg uit de kerk, nu bleven de traditionele gelovigen weg.
In een tijd dat er elke week wel nieuws was over priesters die hun ambt neerlegden, daalde
het kerkbezoek bijna van week tot week. Bijzondere diensten als biechtoefeningen of de
dagen van de Goede Week moesten het doen met een handjevol belangstellenden.
Pastoor Ras liet zich niet ontmoedigen. Hij had zijn mensen hard nodig. Hij stelde een
parochieraad in, bestaande uit tien parochianen, die met de pastoor de vernieuwing vorm en
inhoud gaven. Enkele leden van de parochieraad maakten elke week zelf samengestelde
misboekjes voor de weekendvieringen. Er werden liederenbundels aangeschaft, zodat alle
kerkgangers de liedjes voortaan mee konden zingen en het liederenrepertoir werd groter.
Er kwam een jongerenkoor en speciaal daarvoor kocht men in april 1971 een elektronisch
orgel van het merk Eminent bij de firma Rossmeisl in Tilburg. Pastoor Ras liep met ideeën
rond, dat leken taken zouden oppakken rondom dopen, huwelijksvoorbereiding en
uitvaarten. Op 7 maart 1972 organiseerde de parochieraad een bijeenkomst in De Schelf,
waarbij alle geïnteresseerde parochianen welkom waren. Het resultaat was voorspelbaar. De
tweestrijd tussen traditie en vernieuwing kwam in alle hevigheid aan de orde.
Onderhoud kerk
Naast de liturgische vernieuwing vroeg ook het onderhoud van kerk, pastorie en kerkhof de
nodige aandacht. Tijdens het pastoraat van pastoor Ras speelde ondermeer het brandveilig
maken van de toren, een kapotte torenklok, een grondige reparatie van alle dakgoten,
lekkages aan het dak, mankementen aan het orgel, een opknapbeurt voor de doopkapel, de
aanschaf van een kazuifelkast, de reparatie van de plafonds van de biechtstoelen en een
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nieuwe buitendeur van de sacristie*. De pastoor vroeg ook aandacht voor een verbouwing
van de pastorie. Het kerkhof kreeg een eenmalig grote opknapbeurt, waarna er een team
tuinmannen kwam onder leiding van Bart Peeters. De zusters van Felix verzochten om een
deel van het kerkhof te reserveren voor de zusters omdat het kerkhofje bij het klooster vol
was. Uiteindelijk werd het kerkhofje bij het klooster opgeheven en de daar begraven zusters
overgebracht naar het kerkhof aan de Slimstraat.
Alle vernieuwingen in de liturgie, de wekelijkse misboekjes, een orgel voor het jongerenkoor,
de vergaderingen van de parochieraad etc., kostten allemaal geld. Ook het voortdurend
onderhoud voor kerk, pastorie en kerkhof was een constante factor in de uitgaven.
Tegelijkertijd liepen de inkomsten terug. Met name zorgde het dalende kerkbezoek voor
lagere inkomsten van de kerkcollectes. Het kerkbestuur besloot eind 1971 openheid te
geven aan de parochianen en via de Wegwijzer aandacht te vragen voor de financiële positie
van de parochie. De oproep om geld over te maken aan de parochie had niet het beoogde
resultaat.
Jongerenkoor Sjaloom
In 1971 werd het jongerenkoor “Sjaloom” opgericht met dirigent Sjef de Weijer, organist Sjef
Kemps en drummer Ad Lommers. Na een jaar kwam er een jongerenliturgiegroep om
thematische diensten te verzorgen. De combinatie van de vlotte muziek van het jongerenkoor
en de populaire teksten van de jongerenliturgie zorgde elke drie weken voor een volle kerk met
aantrekkingskracht tot buiten de eigen parochie. In 1976 nam “Sjaloom” een maxi-single op met
daarop vier liederen: ‘Door de wereld gaat een woord’, ‘Onze Vader’, ‘Wij zingen voor de Heer’
en ‘Alle wegen van de wereld’.
Het gemengd koor
Vanaf de Middeleeuwen maakte men een onderscheid tussen tot de kerkdienst behorende
muziek en composities voor wereldse doelen. Vanaf het ontstaan van de Udenhoutse parochie
Sint-Lambertus in 1722 tot aan het Tweede Vaticaans Concilie* was de sacrale zang hoog
verheven boven het profane. Na het Tweede Vaticaans Concilie* ontstond meer en meer de
behoefte en bovendien ook de mogelijkheid om bij de liturgie voor koren van andere
samenstellingen en repertoires te kiezen. Op donderdag 10 februari 1972 vond in de huiskamer
van dameskapper Gerrit Swaans, Groenstraat 2 een bespreking plaats over de oprichting van
een gemengd kerkkoor. Bij deze bespreking waren aanwezig: pastor Ras, Kees Schapendonk,
Harrie Scholtze, Gerrit Swaans en Antoon van de Ven. Pastor Ras deelde mee, dat hij Theo
van Iersel en Hein Brekelmans bereid had gevonden als dirigent en organist op te treden. Op
zondag 20 februari 1972 maakte de pastoor melding van de oprichting van het koor en vroeg
belangstellenden zich op maandagavond te melden. Maar liefst 35 dames en heren gaven zich
op. Het gemengd koor trad voor het eerst op tijdens de kerkdienst van Paaszondag 2 april 1972.
Het nieuwe koor had in het begin heel wat voeten in aarde. Het koor paste niet op de kleine
ruimte bij het orgel. Er was alleen maar plaats op het priesterkoor* en dat was eigenlijk nog
te klein. De zangers stonden op de trappen, voor het altaar, naast het altaar en tegen
communiebanken. Het was een veelbesproken onderwerp. Het altaar en de priester waren
niet te zien. Er zou een verhoging moeten komen zodat het altaar hoger kwam staan. De
pastoor hield warme pleidooien om de twee grote pilaren op de hoeken van het priesterkoor*
te laten slopen. De zaak sleepte voort en zorgde op z’n tijd voor ongenoegen.
De functies van dirigent en organist van het gemengd koor werden betaalde functies. De
dirigent kreeg 30 gulden en de organist 20 gulden per repetitie-avond, met een maximum
van vijftig avonden per jaar.
Neerleggen priesterambt en vertrek uit Udenhout
Bij zijn benoeming wist Piet Ras nagenoeg niets van de situatie in Udenhout. Vicaris* Ooms
had hem in Oss, waar hij kapelaan was, opgebeld dat zijn nieuwe standplaats Udenhout zou
zijn. Er was geen gesprek over de situatie en over een eventuele opdracht van het bisdom.
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Hem werd wel uitdrukkelijk gevraagd om ja te zeggen op de vraag van het bisdom. Zo ging
dat in die tijd. Pas nadat Piet Ras zich oriënteerde in Udenhout, moest hij constateren, dat
onder pastoor Prinsen de vernieuwing, zoals in gang gezet na het Tweede Vaticaans
Concilie*, nog nauwelijks was doorgevoerd. En dus wachtte Piet Ras een flinke klus.
Achteraf denkt hij met veel plezier terug aan zijn Udenhoutse tijd. Er was veel werk te doen,
je kon veel initiatieven nemen en nieuwe ontwikkelingen realiseren.
Natuurlijk was er in Udenhout discussie over de vernieuwing, maar dat was in die jaren in
alle parochies zo. Daarin was Udenhout niet uniek. Er waren parochianen die niet meer naar
de kerk kwamen, omdat zij gehecht waren aan de tradities. Anderen vonden de vernieuwing
niet snel genoeg gaan en gingen bijvoorbeeld naar meer progressieve parochies in Tilburg.
Met dat conflict leefde Pastoor Ras ook persoonlijk. Hij geloofde met heel zijn hebben en
houden in het algemeen priesterschap van de gelovigen. Hij was al lang, voordat hij naar
Udenhout kwam, aangesloten bij Septuagint, een beweging van katholieke priesters, die
gedreven door het gedachtegoed van het Tweede Vaticaans Concilie* er vast van overtuigd
waren dat bijvoorbeeld de opheffing van het celibaat zeer nabij was. Tot die beweging
behoorde onder andere ook Huub Oosterhuis en de studentenpastor Van Kilsdonk. Maar het
ging allemaal niet zo snel en veel Septuagintpriesters hebben begin jaren zeventig het
priesterambt verlaten.
Er waren kleine wrijvingen in de parochie. Hij had een keer nieuwe gordijnen gekocht,
vanwege de kostenbesparing, bij V&D. Dat riep weerstand op bij de lokale middenstand. Ook
had hij een dochter van een bevriende wijnhandelaar uit Waspik in huis, een jonge vrouw die
soms op blote voeten de deur van de pastorie opende. Ook dat was in het dorp aanleiding
tot opmerkingen. Sommige parochianen hechtten nog erg aan een bepaalde status, waar
Piet Ras stukken minder mee op had. Hij wandelde hand in hand met zijn huishoudster door
de stad. Hij droeg geen boord en was daardoor niet zo herkenbaar als priester.
Langzaamaan vond pastoor Ras het moeilijker worden. De aanhoudende discussies tussen
traditie en vernieuwing, zijn persoonlijke door Septuagint gedreven conflict en de wrijvingen
in het dorp gingen hem niet in de koude kleren zitten. Toen gebeurde er iets, wellicht een
druppel, maar de emmer liep over. De zusters van het klooster in Berkel hadden een retraite*.
Die retraite* werd gegeven door de toenmalige bisschop van Rotterdam en huidige kardinaal
Simonis. Hij belde pastoor Ras op, dat hij in de buurt was en dat hij graag ’s avonds langs
zou komen op de Udenhoutse pastorie om een glas wijn te drinken. De wijn was vanzelf van
harte gegund, maar Simonis greep het gesprek aan om pastoor Ras te bekeren van zijn
Septuagintgedachten. “Van binnen gaat er dan iets kapot”. Nagenoeg in dezelfde tijd hoorde
hij, dat enkele parochianen naar het bisdom waren geweest om over hem hun beklag te
doen. De maat was vol. Ras koos ervoor Udenhout en het ambt te verlaten, maar niet nadat
hij zeker wist dat hij een nieuwe baan had. Op 13 november schreef pastoor Ras aan
bisschop Bluijssen, dat hij ontslag wilde nemen. De bisschop antwoordde drie dagen later,
dat hij dat ontslag aanvaardde en tevens aan hem toestemming gaf om godsdienstleraar in
Deventer te worden. Bij zijn vertrek werd het hem vanuit het bisdom verboden om afscheid te
nemen.
Op 4 december 1972 stuurde bisschop Bluijssen een kaartje naar pastoor Prinsen: Uw
brieven van 14 en 22 november betreffende de pastoorsvacature in Udenhout heb ik
ontvangen. Het spijt mij meer dan wie ook dat het met P. Ras zo verlopen is. Ik had dit op
geen enkele wijze kunnen voorzien. Wij doen ons best om nu te zorgen voor een goede
opvolging.
Vacuüm
De parochie moest het ruim anderhalve maand zonder rechtstreekse priesterlijke bemoeienis
stellen. Rector Merkx van Huize Vincentius was de meest toegewijde priester in het
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opvangen van dit vacuüm. Dank zij hem, pater Monaldus van Biezenmortel en de deken
hebben de diensten, zoals door de parochianen gewend en gewenst normaal doorgang
kunnen vinden, maar de pastorie was gedurende deze anderhalve maand onbewoond. Het
kerkbestuur en de parochieraad hebben naar best vermogen de leemtes opgevuld. Intussen
had evenwel het aanzien en de gewone aanwezigheid van parochie en
parochiegeestelijkheid veel geleden. In deze sfeer, schreef zijn opvolger in het
parochiememoriaal, ben ik hier gearriveerd. Van de ene kant was er genoemde leemte en
handicap, van de andere kant ook blijdschap bij velen dat deze leemte en leegte werd
ingevuld.
Kapelaans onder Pastoor Ras
Martien School, 1965-1971
Zie vorig hoofdstuk.
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Hoofdstuk 15

TWEEHEID
14e pastoraat, 1973-1983
Karel P. M. Gevers
Pastoor Gevers werd geboren in Valkenswaard op 25 augustus 1932. Hij kreeg op het
seminarie* les van een van zijn voorgangers, pastoor Van Welie, waarover hij schreef: 4 Jaar
lang heb ik aan zijn voeten gezeten en de zinnen onderstreept, die hij aangaf. Zijn
priesterwijding vond plaats in 's-Hertogenbosch op 15 juni 1946 door Mgr. W. Mutsaers. Hij
was achtereenvolgens kapelaan te Dinther (1946), te Beuningen (1950), te Nijmegen (1952),
te Tilburg (Sacramentsparochie, 1955), van de Lucasparochie in Den Bosch en tevens
godsdienstleraar aan het Sint-Janslyceum (1960) en kapelaan van de Petrusparochie in
Vught (1963). Hij werd vijf maanden later bouwpastoor van de kleine parochie Sint-Jan
Evangelist te Vught, waarna hij eind 1972 de benoeming ontving van pastoor van Udenhout.
Zijn installatie in Udenhout vond plaats op 13 januari 1973, waarbij in de plechtige H.-Mis
mede voorgingen deken J.Verheyen uit Oisterwijk, rector Merkx van Huize Vincentius en
pater Monaldus van Biezenmortel, drie priesters die de parochie vooruit hielpen toen die
zonder priester zat. Pastoor Gevers overleed op maandag 2 mei 1983. Men vond hem ’s
morgens dood achter zijn bureau, een dag nadat hij voor vier klassen van de basisschool
was voorgegaan in de eerste communievieringen.
De emeritus pastoor van Malden, pastoor Heerkens, woonde sinds mei 1976 als huisgenoot
op de pastorie.
De jaren zeventig
Eind jaren zeventig was de grootste hectiek wel voorbij, maar niet de verdeeldheid in de
kerk. Er bleven twee belangrijke stromingen naast elkaar bestaan. Voor de ene groep
gelovigen gingen de veranderingen allemaal veel te snel, voor een andere groep gingen de
veranderingen juist niet snel genoeg. De ene groep hechtte aan de tradities, een andere
wilde veel meer de daad bij het woord voegen. Het kerkbezoek nam sterk af, het aantal
priesterroepingen nog meer. Het was met de verdeeldheid zo erg, dat paus JohannesPaulus II in 1980 een bisschoppensynode bijeenriep om de eenheid onder de bisschoppen
te herstellen. Die sfeer, die tweeheid, tekende ook de Udenhoutse parochie ten tijde van
pastoor Gevers.
Het dorp was intussen de overheersende aanwezigheid van de boerenstand aan het
verliezen. De zonen gingen studeren en werken in de Randstad, waardoor veel
boerenbedrijven geen opvolgers hadden. Udenhout veranderde in een dorp waar een
beperkt deel van de bevolking werkzaam was in de agrarische sector. Assisië, Vincentius en
de steenfabriek waren nog grote werkgevers, maar een groot deel van de inwoners werkte
buiten het dorp en voor hen was Udenhout de plek om te ontspannen, om de kinderen op te
voeden, om in een prettige woonomgeving een dagje ouder te worden. Een beperkt
industrieterrein tussen de spoorlijn en de Rijksweg deed aan dat beeld niets af. De
ontkerkelijking ging onverminderd door en veroorzaakte een steeds verslechterende
financiële situatie die het kerkbestuur noodzaakte om in 1974 voor het eerst mee te doen
aan de landelijke Actie Kerkbalans, ruim tien jaar na de invoering ervan. De Actie Kerkbalans
heeft als doel om geld in te zamelen voor parochie en bisdom. Na het succes van de Actie
Kerkbalans besloot het kerkbestuur in februari 1974 de tweede collecte af te schaffen. Een
jaar later was ook het plaatsengeld, het bekende kwartje, niet meer nodig.
In 1973 kwam er een cantor om de volkszang te bevorderen. Die zou drie keer per twee
weekenden de volkszang leiden.
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Loskoppeling schoolbestuur en kerkbestuur
De greep van de kerk op het openbare leven nam verder af. Het kerkbestuur was nog altijd
de directe opdrachtgever van het schoolbestuur van de beide Udenhoutse basisscholen. De
groei van het dorp leidde in 1974 tot een splitsing. Er kwam een nieuw schoolbestuur, dat
een school ging bouwen in de nieuwbouwwijk Achthoeven. Die school kwam onder leiding te
staan van Theo van Iersel. Intussen bleef het kerkbestuur nog enige tijd bestuurlijk
verantwoordelijk voor de Sint-Petrusschool, waar frater Hein Neijnens de leiding had. Na
veel onderhandelingen voegden de twee bestaande schoolbesturen zich aaneen tot de
Stichting Katholiek Onderwijs in de parochie Sint-Lambertus. Dit nieuwe schoolbestuur
beheerde de basisscholen en kleuterscholen. Het kerkbestuur droeg grond en gebouwen
van de Petrusschool over aan het schoolbestuur. Pastoor Gevers kreeg een aanstelling tot
vice-voorzitter in het schoolbestuur en hield zodoende inspraak in het benoemingsbeleid.
Voor de Felixschool kwam de Achthoevenschool in de plaats en de naam van de
Petrusschool werd gewijzigd in Zeshoevenschool en weer later in Wichelroede. Zo
verdwenen steeds meer namen van heiligen uit het dorp.
De locatie van het kerkhof
In 1975 kwam het kerkbestuur terug op eerdere ideeën om een nieuw kerkhof aan te leggen
aan de Van Heeswijkstraat. Het mikte nu op uitbreiding achter de pastorietuin. Door ruil en
verkoop kreeg het kerkbestuur een stuk grond van 30x40 meter in bezit. De gemeente bleef
aarzelen in haar toestemming om daar te laten begraven. Uiteindelijk deed Gedeputeerde
Staten van de provincie in 1979 een uitspraak ten gunste van de parochie. Het kerkbestuur
vernieuwde onmiddellijk het kerkhofhek langs de hele lengte van het kloosterpad.
Vandalisme
In 1976 was voor de tweede maal het Mariabeeld van het kapelletje aan de Schoorstraat
gestolen. De Udenhoutse student aan de kunstacademie Frank van der Loo kreeg de
opdracht om een nieuw Mariabeeld te ontwerpen en dit stevig te verankeren.
Veel medewerkers in de parochie
De in 1971 ingestelde parochieraad bestond uit 15 leden. Direct of indirect bevorderde die
raad verschillende activiteiten op het gebied van liturgie, ziekenzorg, zielzorg en
parochiewerk in het algemeen. Het leidde er ook toe, dat in toenemende mate parochianen
door alle mogelijke taken betrokken raakten bij het werk in de parochie. Dat bleek toen op
initiatief van de parochieraad op 7 oktober 1977 een parochiemedewerkersavond werd
gehouden in De Schelf, het voormalig parochiehuis. Het was een groot succes. Men moest
de uitnodigingen beperken en zorgen, dat het aantal niet al te ver boven de 250 zou komen.
De groeperingen die aanwezig waren en zich presenteerden waren: het kerkbestuur, de
parochieraad, de vijf koren, de acolieten, de kerkwerksters, de collectanten, de medewerkers
van de actie kerkbalans, de onderwijzers en onderwijzeressen van de scholen, de lectoren,
de koster, de hulpkoster, de organisten, het missiecomité*, de Vincentiusvereniging etc.
Verbouwing van de pastorie
De katholieke kerk worstelde tot in de kleinste haarvaten met de veranderingen; voor de een
te vergaand, voor de ander te langzaam; voor de een het verkwanselen van tradities, voor de
ander een zoektocht naar een plaats voor de leek; voor de een bleef bidden centraal staan,
voor de ander het praktiseren van de naastenliefde. Dat waren twee werelden die
tegelijkertijd bestonden, naast elkaar. “Tweeheid” is de titel van dit hoofdstuk. De twee
werelden bestonden tegelijkertijd. De ene wereld van dat ene gebod dat God centraal stelt
en de andere wereld van dat andere gebod van de naastenliefde. De twee geboden zijn
gelijkwaardig, staat er in de Bijbel. Maar in de praktijk bracht de tijd van tweeheid emotionele
conflicten. Dat was overal zo in de Nederlandse kerkprovincie en dat was in Udenhout niet
anders. In de Udenhoutse parochie kreeg de tweeheid een vervelende verpersoonlijking in
de beide pastores, ongetwijfeld zonder dat beide pastores dat hebben gewild. Maar je was in

88
het dorp voor pastoor Gevers of voor kapelaan Boers. Eén van de twee. Het maakte beide
pastores eenzaam.
De pastorie werd ingrijpend verbouwd. Het werd als het ware een “twee-onder-één-kap”woning. Het bisdom had niet ingestemd met de verbouwing van de pastorie. Het kerkbestuur
besloot op 29 mei 1979 de verbouwing toch door te zetten.
Een plotselinge dood
Hij had nog zo genoten. Op twee opeenvolgende zondagen in totaal vier H.-Missen vanwege
de eerste communie van 120 kinderen. Feestelijke diensten. De volgende ochtend, de
ochtend van maandag 2 mei 1983, vond men de pastoor dood achter zijn bureau. De te
vroege dood schokte het dorp.
Vele honderden, waaronder zijn familie, collega priesters, vrienden, het college van B&W en
talloze parochianen, waren er bij, toen de parochie afscheid nam van pastoor Gevers. De
broeders van het gilde St.-Antonius/St.-Sebastiaan droegen de kist, de Koninklijke Harmonie
MVC ging de lange stoet voor. Vier priesters leidden de uitvaart, pastor Boers, rector Merkx
vicaris* Ooms, die de zieke bisschop Bluijssen verving, en de huisgenoot emeritus-pastoor
Heerkens. In zijn herdenkingswoord ging vicaris* Ooms in op het leven van de pastoor, dat
hij omschreef met drie sleutelwoorden: verantwoordelijkheidsbesef, een gevoelige natuur en
strijdbaarheid: Hij was betrokken bij alles wat er bij zijn pastoor-zijn hoorde: de pastorale
zorg, de financiën van de parochie en het goede katholieke onderwijs. Hij was een man van
grote emoties. Hij kon van oprechte, soms kinderlijke vreugde blijk geven, maar ook van
grote verontwaardiging. Ook liet hij over zijn opvattingen geen misverstand bestaan, ook niet
bij de bisschop met wie hij lange discussies voerde.
Pastor Boers schreef in De Wegwijzer: Aan wie hem niet begrepen, of aan degenen die hij
niet begreep, zou ik willen zeggen: Hij was een mens zonder rancune, kon vergeven en
vergeten. We bewaren de goede dingen die hij deed in ons hart.
Het zou een half jaar duren voordat een nieuwe pastoor kon worden benoemd. Gelukkig had
de parochie pastor Boers.
Kapelaans onder Pastoor Gevers
Joop Boers, 1973-1987
Pastoor Gevers had de eerste maanden geen kapelaan. Hij kreeg assistentie van pater Piet
van Laarhoven, Kapucijn, en pater Theo van de Ven M.S.C., missionaris op vakantie. Maar
de pastoor kreeg ondanks het dalend priesterbestand toch een kapelaan in zijn omvangrijke
parochie: Joop Boers. Bij zijn aantreden in Udenhout wilde hij desgevraagd kapelaan worden
genoemd. Maar allengs werd dat in het dorp gewijzigd in pastor Boers. Hij is geboren in
Tilburg in 1927 en priester gewijd op 25 juli 1953. Bij zijn zilveren priesterjubileum in 1978
was er een feestelijk samenzijn met goed verzorgde tafel voor familie, kerkbestuur en enkele
leden van de parochieraad op kasteel De Strijdhoef. Pastor Boers verliet Udenhout in 1987
vanwege zijn benoeming tot pastoor van Langenboom, waar hij eerder assisteerde. Daarna
volgden benoemingen tot pastoor van de Marcusparochie in Oisterwijk en van de parochie
van de H.-Familie te Aalst. Daar mocht hij in 2003 zijn gouden priesterfeest vieren.
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DE SINT-JOZEFPAROCHIE BIEZENMORTEL
die in 1981 is afgescheiden van Udenhout.
Uit “Over d’n Biezenmortel”, Heemcentrum ‘t Schoor
Meerdere malen hadden de bewoners van beide buurtschappen ’t Winkel en Biezenmortel
tevergeefs bij de bisschop aangeklopt, maar de grote doorbraak kwam via de paters Kapucijnen.
Bij een van hun bedeltochten kwamen zij in contact met Willem van Iersel, de zoon van de oudburgemeester, die rijk was en al vaak had gebeden voor een goede bestemming van zijn
vermogen. Toen de Kapucijnen aanbelden, was dat voor meneer Willem het verhoren van zijn
gebed. Meneer Willem wilde een Kapucijnenklooster laten bouwen op zijn grond halverwege
Biezenmortel en Helvoirt, maar het bisdom wilde het klooster liever dichter bij Biezenmortel.
Meneer Willem haakte teleurgesteld af, hij had immers geen grond in Biezenmortel, maar
burgemeester Van Heeswijk nam het initiatief over. Het leidde tot de bouw van een
Kapucijnenklooster halverwege de twee buurtschappen. Op maandag 19 september 1919 ging
de eerste schop voor de nieuwbouw in de grond. Op 15 juli 1920 is een noodkapel ingezegend,
op dezelfde dag, dat ook de eerste steen voor het klooster werd ingemetseld. Vanaf die datum
begonnen de heilige diensten en dus het parochiewerk. De noodkapel heeft voor de jonge
parochie dienst gedaan tot de tweede helft van december 1921. De nieuwe kerk werd op 22
december 1921 ingezegend.
Het Kapucijnenklooster van Biezenmortel is voor de orde een studiehuis geweest, waar
iedereen, die bij de Kapucijnen heeft gestudeerd, heeft gewoond. Eens in het jaar kwam de
bisschop van Den Bosch of een missiebisschop van de Kapucijnen studenten tot priester wijden.
Dat was een heel bijzondere gebeurtenis voor Biezenmortel. Er kwamen familieleden van
heinde en ver naar de wijding. De Kapucijnen zijn uit Biezenmortel vertrokken in 1967. De
priesterstudenten volgden voortaan hun studie aan de theologische faculteit van de Tilburgse
Hogeschool, de latere Katholieke Universiteit Brabant.
Biezenmortel had al vanaf 1921 een eigen “rectorale hulpkerk”. Men kon er ’s zondags naar
de kerk, maar in Biezenmortel mocht niet worden gedoopt of getrouwd. Daarvoor bleef men
aangewezen op Udenhout. Tweeëndertig jaar later, op 17 maart 1953, werd van Mgr.
Mutsaers toestemming verkregen om in Biezenmortel te dopen. Mgr. Bekkers verleende op
27 juli 1961 toestemming “tot het assisteren bij díe huwelijken, waarvan de bruid behoort tot
het grondgebied van uw rectorale hulpkerk”. De Sint-Jozefparochie werd een volledig
zelfstandige parochie, geheel onafhankelijk van de Sint-Lambertusparochie van Udenhout,
op 4 augustus 1981. Tot eerste pastor werd benoemd pater Monaldus van den Broek,
Kapucijn. Op dit moment is pater Sjef van Laarhoven pastor van Biezenmortel.
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Hoofdstuk 16

ELKANDERS PASTOR
15e pastoraat, 1983-2003
Wilhelmus van Sprang
Hij werd geboren in Haaren als zoon van bakker Van Sprang. Pastor Van Sprang volgde
vanaf 1947 zijn priesteropleiding bij de Franciscanen, eerst een jaar noviciaat in Kessenich,
daarna het kleinseminarie* in Wijnantsrade en het grootseminarie* in Voorschoten. Daarna
wachtte de universiteit van Würzburg in Duitsland, waar hij theologie en filosofie studeerde.
In 1959 volgde zijn priesterwijding. Na nog een jaar theologiestudie koos hij voor het
moeilijke werk van de missie in Afrika. Om het Engels goed onder de knie te krijgen, ging hij
eerst voor vijf maanden naar Manchester in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgde de
uitzending naar Zambia, waar hij meer dan 12 jaar werkte. In 1973 was hij thuis in Haaren
vanwege het overlijden van moeder en de ziekte van vader. Hij besloot in Nederland te
blijven en werd kapelaan in zijn geboorteparochie Haaren. In 1983 volgde de benoeming tot
pastoor van Udenhout. Pastor Van Sprang ontplooide zich vooral als een mens tussen
mensen in een tijd dat in Nederland sprake was van een ontkerkelijking. Na een vervelende
ziekte, die hem bij herhaling parten speelde, zag pastor Van Sprang steeds meer op tegen
het voorgaan in zijn parochie. Hij nam eind 2002 het abrupte besluit met emeritaat te gaan
en zijn woning in Udenhout te verruilen voor een klooster in Valkenswaard. Hij overleed op 7
februari 2005.
Pastor Van Sprang was lid van de Franciscaner orde van de Conventuelen.
“Noem mij pastor”
Op zondag 4 december 1983 ging pastor Van Sprang voor het eerst voor in een dienst in zijn
nieuwe Udenhoutse parochie. Noem mij geen pastoor, zei hij, we moeten elkaars pastor zijn.
Ik kan het niet alleen, we moeten er samen iets moois van maken. Dit thema is pastor Van
Sprang gedurende zijn lange pastoraat trouw gebleven. Hij had voortdurend veel
medewerkers, en leek die ook gemakkelijk te vinden. Zijn pastorie werd een open huis,
bekend van “Je drinkt toch zeker wel koffie mee?”.
150 jaar Lambertuskerk
Feestelijk wapperden in het weekend van 5 en 6 oktober 1991 de vlaggen vanuit de
kerktoren, aan de masten op het kerkplein en in de voortuin van de pastorie. Uitnodigend
klonk het gebeier van de kerkklokken. Boven de ingang van de kerk stond in levensgrote
cijfers de eerbiedwaardige leeftijd van de kerk: 150 jaar. De voorgevel was versierd met
bloemen. Speciaal voor de jarige stond 's avonds de toren in de schijnwerpers.
Udenhout vierde het jubileum met overtuiging. Zaterdagavond al was het tjokvol in de kerk.
De jongeren beten het spits af met een op hen afgestemde eucharistieviering*. Verenigingen
zoals Scouting en de KPJ vulden het middenschip van de kerk. Het jongerenkoor Sjaloom en
het middenkoor Cantique luisterden de dienst op.
Zondagmorgen om half tien alweer een volle kerk. Dit keer een gezinsviering ter afsluiting
van een project op de basisscholen. Vele kinderen en hun ouders waren naar de kerk
gekomen en het was hartverwarmend te zien en te horen wat het jubileum bij de schooljeugd
had losgemaakt. In glas in lood, in houtsnijwerk, in tekeningen en ballonnen had de jeugd
uitgebeeld hoe het huis van de Heer een levend Lichaam is.
De daaropvolgende hoogmis was indrukwekkend, een H.-Mis met drie heren, te weten
pastor Van Sprang, pater Monaldus van den Broek uit Biezenmortel en rector J. Merkx. Het
groot gemengd koor onder leiding van Piet Happel vertolkte de missa Salve Regina van
Stehle. Ingetogen klonken de gregoriaanse gezangen. De beide gilden St.-Antonius/St.Sebastiaan en St.-Joris luisterden de viering op met hun tromgeroffel en de vendelgroet.
Pastor Van Sprang vroeg in zijn feestpredikatie aandacht voor de mensen in nood, ver weg
en dichtbij, voor mensen zonder werk, voor mensen die niet meer aan het arbeidsproces
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kunnen deelnemen, voor mensen die zijn gevlucht uit hun geboorteland. Vaticanum II heeft
de deuren van de kerk opengezet. We kunnen anno 1991 niet meer om de noden van de
wereld heen. De dienst werd afgesloten met een jubileumlied, dat Corrie Rensen - de Laat
speciaal voor deze gelegenheid schreef, en dat men tot nu steeds weer zingt als er iets
bijzonders te doen is in de parochie: Het lied is vooraan in dit boek afgedrukt.
Minder missen
In maart 1996 deelde Henk Rensen, namens het kerkbestuur, tijdens de
eucharistievieringen* mee, dat het aantal doordeweekse en zondagse missen zou
verminderen. Vanaf de week na Pasen was er op zondag nog één mis, om 10 uur, en door
de week alleen nog een vroegmis op dinsdag en donderdag. De mis van zaterdagavond
bleef gehandhaafd. Het kerkbezoek zat toen al meer dan dertig jaar in een neerwaartse
spiraal. De tijd veranderde en de manier waarop mensen het geloof beleefden en uitten
veranderde mee. Het klooster van St.-Felix was gesloopt, Huize Assisië ging met haar goede
werken door, maar voortaan zonder broeders, en Huize Vincentius zonder zusters. In
Biezenmortel was er nog één kapucijn, de pastor.
De stola* met Sint-Franciscus en Sint-Lambertus
Pastor Van Sprang was in 1996 twaalfeneenhalf jaar pastor in Udenhout. Hij had het
kerkbestuur vooraf verzocht daar geen aandacht aan te schenken. Dat gebeurde toch.
Tijdens een “dank-je-wel-avond” op 1 juni 1996 waren alle medewerkers van de parochie
uitgenodigd. Er waren bijna 300 mensen. Namens het kerkbestuur hield Henk Rensen een
korte toespraak en feliciteerde de pastor. Pastor Van Sprang bouwde een parochie waar de
schapen elkaars herder zijn. De pastor kreeg een prachtig cadeau: een stola* met daarop
afgebeeld aan de ene kant de Heilige Lambertus, zoals afgebeeld in het wapen van de
parochie, en aan de andere kant de Heilige Franciscus van Assisië, afgebeeld in de zwarte
pij van de paters Conventuelen, de orde van de pastor.
De Torenhaan, 1997
Het kerkbestuur bracht een informatiekrantje uit: De torenhaan, jaargang 1 nummer 1,
oktober 1997. Een krantje met wetenswaardigheden over medewerkers, de kerk, activiteiten
in bisdom, dekenaat en parochie etc. In het eerste nummer was een versje opgenomen, dat
de schooljeugd van 1943 leerde van frater Constantinus (bijgenaamd Jan Dop), die elk
schooljaar afsloot met een toneelstuk in de toenmalige Pauluszaal. Ties Elands kende het
versje nog uit z’n hoofd:
Moet je horen, van de toren, op de toren stond een haan,
stond een haan met gouden veren dag aan dag te koketteren.
En het dorpse kippenschaar, ik denk wel duizend bij elkaar,
keek eerbiedig naar de top van die hanentoren op.
Kieleka, zei een patrijsje, een lieftallig parelgrijsje,
ik respecteer toch de moed van die meneer.
En een barnevelder zei: Van een stoer geslacht zijn wij,
maar die haan staat bovenaan, zo heel hoog en zo heel vrij,
aan hem behoort de heerschappij.
Jan-de-Wind die hoorde dit, Jan die vol met grappen zit,
en hij zei tot Stormen-Hein: Hoor eens, het zou zo aardig zijn,
haal jij die gouden haan tegen het kerkpleintje aan.
Goed, zei Hein, je krijgt je zin en hij vloog de wereld in.
Moet je horen, van de toren, van de toren woei de haan.
En het dorpse kippenschaar had schik, want die haan die was van blik.
Een actieve parochie
Pastor Van Sprang vierde zijn 65ste verjaardag op 22 augustus 1997. Hij verhuisde op 1
april 1998 naar de woning aan de Slimstraat tegenover het fraterhuis, waar emeritus pastoor
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Prinsen tot dan had gewoond. De pastorie was nu onbewoond, maar bleef fungeren als
parochiesecretariaat waar diverse medewerkers kantoor hielden. Pastor Van Sprang ging
niet met emeritaat, maar bleef de pastor van de parochie en voorzitter van het kerkbestuur.
Gelet op zijn leeftijd was het van belang, dat hij iemand aan zijn zijde zou krijgen. Op
zaterdag 26 september 1998 ontving parochieel medewerker Rein Geurt zijn diaken*wijding
in de Sint-Jan van Den Bosch van monseigneur Hurkmans. Meteen de zondag daarna was
er in een overvolle Lambertuskerk een mooie dienst waarbij de parochie Rein Geurts als
pastor verwelkomde. In een inhuldigingsritueel werd hem gevraagd de albe* aan te trekken,
een deel van de diaconale kleding. Daarna ontving Rein van zijn moeder een mooie stola*.
De jubilea volgden elkaar snel op. Op 27 augustus 1999 was pastor Van Sprang 40 jaar
priester. Dat werd op zondag 29 augustus groots gevierd. Henk Rensen sprak de hoop uit,
dat de pastor nog lang aan de parochie verbonden zou blijven: Herder maar verder.
Dat deed pastor Van Sprang dan ook. En de kerk ging met de tijd mee. De onstuimige
opkomst en groei van internet zorgde, ervoor dat ook via deze weg het woord van God de
mensen kon bereiken. De Lambertusparochie bleef niet achter en opende een eigen website
in 2000: http://www.kerksite-beu.nl/lambertus.
Op 2 mei 2001 was het precies 100 jaar geleden dat de fraters naar Udenhout kwamen om
er katholiek onderwijs aan jongens te geven op de Petrusschool, de huidige
Wichelroedeschool. De fraters staan niet meer voor de klas. Het fraterhuis is nog wel
bewoond door fraters en heet thans “De Vuurhaard”. De fraters hebben er een plaats van
gemaakt, waar uitgeprocedeerde asielzoekers nog welkom zijn en onderdak, eten en warmte
vinden.
Voorbereid voor de toekomst
Pastor Van Sprang was met de andere verantwoordelijke parochiebestuurders al lange tijd in
de weer om de parochie voor te bereiden op een tijd waarin er misschien voor Udenhout
geen eigen priester meer beschikbaar zou zijn.
Er waren drie belangrijke initiatieven:
A. Een parochieel team
B. Lekenvoorgangers
C. Samenwerking met Berkel en Enschot
A. Parochieel team
Het parochieel team fungeerde als een beleidsorgaan. Het droeg samen met de pastor en de
diaken* verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de pastorale zorg.
Daarnaast kon het ook uitkomst bieden, als er onverhoopt sprake was van uitvallen, ziekte of
anderszins afwezigheid van een pastor. Het eerste parochieel team bestond uit pastor Van
Sprang, diaken* Rein Geurts, Cor Berends, Rika Goossens, Mien Vermeer en iets later ook
Hans Oomens.
B. Zes voorgangers
Op 17 december 2000 werden zes parochianen aangesteld om voor te gaan in gebeds- en
communievieringen. Pastor Van Sprang hing hen het scapulier* om als teken van
waardigheid. Pastor Geurts overhandigde hen het Heilig Boek met de woorden: Verkondig
de Levende Heer onder ons. De zes parochianen waren Zuster Agathe, Cor Berends, zuster
Helenie, Annie Heuvelmans, Hans Oomens en Liesbeth Wassing. Ze kregen een adequate
opleiding en zouden in de weekenden assisteren in communievieringen en bij het preken.
Pastor Van Sprang koos ervoor, ook toen hij nog gezond was, om in bijna de helft van de
diensten een leek te laten voorgaan, vanuit de gedachte dat het voor de
parochiegemeenschap een investering was om goed om te gaan met eigen voorgangers in
een tijd zonder priesters.
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C. Samenwerking Berkel - Enschot - Udenhout
In 1997 startte een samenwerkingsverband met de Willibrordusparochie van Berkel en de
Caeciliaparochie van Enschot. Ook hier was de gedachte, dat in de nabije toekomst niet alle
parochies over een eigen priester zouden kunnen beschikken. Mogelijk zou er wel een eigen
priester beschikbaar kunnen zijn voor de drie parochies van Berkel, Enschot en Udenhout
samen. Het samenwerkingsverband werd bekend onder de naam BEU, de beginletters van
de drie deelnemende plaatsen. Er kwam een stuurgroep, waarin voor Udenhout deelnamen:
Gerda Coret en Hans Oomens. Die had de opdracht om openhartige samenwerking na te
streven, met behoud van de eigen identiteit voor de drie parochies. Geleidelijkaan
ontwikkelde zich het idee om een vereniging van drie parochies op te richten, waarbinnen elk
van de drie parochies zelfstandig bleef. Maar bij het bisdom leefden ideeën over
samenvoeging tot één parochie. In de eerste maanden van 2001 stonden de kranten bol van
een ogenschijnlijk conflict. “Toekomst van drie parochies onzeker” en “Bisschop houdt vast
aan zijn lijn in Berkel, Enschot en Udenhout” waren enkele koppen in het Brabants Dagblad.
Intussen werkten de parochies noest door aan verdere samenwerking, zoals een
gemeenschappelijke kersttocht om beurten in de drie parochies te houden en de organisatie
van bezinningsavonden over de sacramenten*. In augustus 2001 kreeg het
samenwerkingsverband organisatorisch vastere vorm door het instellen van een algemene
ledenvergadering, waarin de drie parochies gelijkwaardig waren vertegenwoordigd. Het
samenwerkingsverband kreeg een bestuur waarin de drie kerkbesturen ieder twee
vertegenwoordigers leverden, met daarin een van de pastores, aangevuld met een
onafhankelijke voorzitter en secretaris. Tiny van Kempen uit Udenhout werd gekozen tot
voorzitter, Kees de Graaf uit Berkel tot secretaris.
Pastor Van Sprang verlaat Udenhout
Eind 2001 werd pastor Van Sprang voor de tweede maal in korte tijd getroffen door een
herseninfarct. Aanvankelijk heerste er een zeker optimisme over een spoedig herstel, maar
dat bleek al heel gauw een utopie. Diaken* Rein Geurts had intussen ook
gezondheidsproblemen en voor de continuïteit van de parochiewerkzaamheden was het
goed, dat er een parochieel team was met ingewerkte leken-voorgangers. Niettemin was de
behoefte aan een priester groot. Men vond pater Smarius bereid voor te gaan in diensten op
de Eikelaar. In de parochiekerk werd pater Frans Hölscher een vaak geziene voorganger. Hij
was Missionaris van Scheut, werkzaam geweest in Guatemala en Texas USA, en nu met
pensioen op het Vughtse klooster Sparrendaal. Later in 2002 pakte pastor Van Sprang weer
enkele taken op zich, zoals het voorzitten van de vergaderingen van het kerkbestuur, hij was
regelmatig gast in het parochieel centrum, maar de stap naar het altaar was niet meer te
zetten. Het leek erop, alsof de pastor daaronder leed en ondanks al zijn contacten in het
dorp alsmaar eenzamer werd. Op een voor de parochie kwade dag aan het begin van de
winter in 2002, maakte de provinciale overste van de orde van de Franciscanen
Conventuelen, een einde aan de situatie. Hij nam de pastor mee naar een klooster, waar hij
temidden van medebroeders kon herstellen. De kwade dag was voor de gezondheid van de
pastor ongetwijfeld een goede dag, maar een die pijn deed en die een abrupt einde maakte
aan intensieve samenwerkingen en oprechte vriendschappen met heel veel mede-herders
van zijn dierbare parochie.
De formele ontslagbevestiging vanuit het bisdom kwam op 12 november 2002.
In de loop van 2004 verslechterde de gezondheid van pastor Van Sprang. Hij kon op 16
januari 2005 nog aanwezig zijn in Udenhout bij het afscheid van diaken* Rein Geurts, waarbij
hij op de receptie velen de hand mocht schudden. Iedereen sprak er al over hoe zwak zijn
gezondheid was. Drie weken later, op maandag 7 februari 2005, overleed hij, slechts 71 jaar
oud. Op zaterdag 12 februari vond de uitvaartdienst plaats, waarin pastoor Godfried
Looyaard en Theo Scholtes, de provinciaal van de Minderbroeders Conventuelen,
voorgingen. De kerk was afgeladen vol. De drukte was een teken, dat pastor Van Sprang
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een mens was tussen de mensen, die om die reden voor veel parochianen persoonlijk veel
heeft betekend.
Wil Broos, vice-voorzitter van het kerkbestuur, sprak tijdens de afscheidsviering een mooi In
Memoriam uit. Een fragment: De eerste wens van pastor Van Sprang na zijn benoeming in
onze parochie was, om niet te worden aangesproken als pastoor maar als pastor. Het was
een “o-tje” minder, maar voor hem had dit een grote betekenis. Zijn verzoek had te maken
met zijn opvatting over zijn plaats en taak als parochiepriester, namelijk als een herder, die
optrekt met zijn mensen. Pastor Van Sprang hield niet zo van de kerkelijke hiërarchie, hij
koos voor een plaats in de ruimte temidden van zijn parochianen. Als devies koos hij
“Elkaars pastor zijn”. Hij was géén “bouwpastoor met stenen en cement”, Pastor Van Sprang
was een “Opbouw-pastor” van onze Udenhoutse parochiegemeenschap. Negentien jaar lang
was hij dé bindende factor die ons met alle vrijwilligers op tal van terreinen gebonden heeft
tot die parochiegemeenschap die wij nu zijn. Hij heeft kans gezien om mensen aan hem, aan
de parochie en aan elkaar te binden. Hij gaf ons, vrijwilligers in 37 verschillende parochiële
werkgroepen, van liturgiegroep, missiecomité tot de groep tuinmannen, levensruimte,
verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zijn devies van “Elkaars pastor zijn” heeft hij tot
werkelijkheid gebracht en daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Laten we dit hoofdstuk afsluiten met woorden van Pastor Van Sprang zelf:
Vol herinneringen
Met dank en blijheid en optimisme
Ik mocht veel goeds doen
Ik mocht veel liefde geven
En nog meer ontvangen
Dank God met mij
En verheugt u met mij.
Kapelaans onder pastor Van Sprang
Joop Boers, 1973-1987
Zie vorig hoofdstuk.
Diaken* Rein Geurts, 1986-2004
Rein Geurts is geboren in Vierlingsbeek op 22 augustus 1948, als oudste van drie kinderen
in een aannemer/timmermansgezin. Na de basisschool ging Rein naar het kleinseminarie*
van de paters van M.S.C. (De Rooi Harten) aan de Bredaseweg in Tilburg, een congregatie*
waar een heeroom van Rein lid van was. Na Tilburg volgde Driehuis-Velsen voor het
gymnasium en daarna weer Tilburg voor het noviciaat. Rein Geurts verliet het klooster, maar
maakte de theologieopleiding af aan de Katholieke Leergangen en werd daarna
godsdienstleraar aan de Dyonisiusschool in Tilburg. Op 31 mei 1974 trouwde hij met
Marianne bij wie hij drie kinderen kreeg. Hij vervolgde de theologie-opleidingen en na de
verhuizing naar Udenhout werd Rein actief in de Udenhoutse Lambertusparochie. Hij is tot
diaken* gewijd in 1998, dat de parochie vierde met een plechtige H.-Mis op 27 september.
Bij die gelegenheid kreeg de bijbelstandaard een vast plaatsje in het priesterkoor*. Kort na
de diaken*wijding openbaarde zich een vervelende ziekte, die zijn functioneren in de
parochie wel beperkte maar in eerste instantie niet afremde. Hij moest vanwege zijn
gezondheid zijn werkzaamheden voor de parochie beëindigen op 31 december 2004.
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Hoofdstuk 17

TE DEUM LAUDAMUS
16e pastoraat, 2003-heden
Godfried B.M. Looyaard
Op 21 mei 2003 belde een onbekende priester aan bij het parochiesecretariaat met de vraag
of hij de kerk mocht bezichtigen. Tiny van Asten liep met hem mee en gaf een trotse
rondleiding door de mooie kerk. Tijdens die rondleiding verklapte de gast, dat hij door het
bisdom was gevraagd pastoor van de Udenhoutse Lambertusparochie te worden. Het
kerkbestuur bracht al snel een tegenbezoek en er volgden meer gesprekken met onder
andere het parochieel team en het bestuur van de samenwerking met de parochies van
Berkel en Enschot.
In juli 2003 stelde de nieuwe pastoor zich als volgt voor in de Torenhaan:
Geachte parochianen. Hierbij wil ik mij aan u voorstellen als uw nieuwe pastoor. Ik ben
geboren te Gouda als Godfried Looyaard in een groot gezin van acht kinderen. Na enkele
weken verhuisde ons gezin naar Tilburg, zodat ik mij een echte ‘kruik’ voel, en groeide daar
op. Eerst in de Willem II-straat en later in de Boerhaavestraat in de parochie H.-Sacrament,
alwaar ik later mijn eerste H.-Mis zou opdragen. Tot mijn 29ste levensjaar was ik werkzaam
als opticiën te Tilburg en trad daarna, op 24 augustus 1975, in in de Trappistenabdij te
Berkel-Enschot. Hier was ik gedurende vele jaren novicemeester, econoom van de abdij en
directeur van de nieuwe bierbrouwerij, dit alles onder de naam Pater Godfried. In 1983
mocht ik de H.-Priesterwijding ontvangen uit handen van de aartsbisschop van Medan,
monseigneur Van de Hurk, dit vanwege het feit dat monseigneur Bluijssen wegens ziekte
niet aanwezig kon zijn. In het jaar 1991 ging ik over naar het bisdom en werd pastoor van de
Sint-Agathaparochie te Boekel, waar ik nu alweer zo’n twaalfeneenhalf jaar pastoor ben. In
1998 werd ik ook pastoor te Handel en in 1999 tevens waarnemend pastoor te Odiliapeel. Ik
voel mij hier zeer gelukkig en het was dan ook een grote verrassing, toen de bisschop mij
aan het begin van de maand mei vroeg om pastoor te worden van de SintLambertusparochie te Udenhout en, in latere tijd, een samenwerkingsverband te leiden met
de parochies Berkel en Enschot. Na overleg met de verschillende besturen en instanties heb
ik besloten de vraag van de bisschop te beantwoorden en mij beschikbaar te stellen voor de
functie waarvoor ik ben gevraagd. Met pijn in het hart, vanwege het vertrek uit mijn geliefde
Boekel, kom ik toch graag en vol enthousiasme naar Udenhout, waarvan ik verwacht
eenzelfde geluk te mogen ervaren als hier in het dorp aan de rand van de Peel. Ik hoop u
allen spoedig te mogen ontmoeten en wens u als parochiegemeenschap alle goeds toe en
Gods zegen.
De officiële installatie vond plaats op zondag 28 september 2003 in een plechtige en
drukbezochte eucharistieviering*.
Pastoor Looyaard vindt het belangrijkste van zijn taak de viering van de eucharistie* en de
toediening van de sacramenten*, waarvoor hij dag en nacht beschikbaar is. De uitvoering
van de eucharistie* moet uitstekend verzorgd zijn: de pastoor draagt de voorgeschreven
liturgische kleding en het ‘Romeinse missaal*’ is uit de kast gehaald. Sinds pastoor Looyaard
in de parochie is, zijn de vieringen, meer dan in de afgelopen decennia, erediensten, waarin
vooral de eucharistie* zelf het plechtige centrale deel is. De pastoor geeft daar vorm aan
door bijna altijd het begin van het eucharistisch gebed te zingen. In diensten waar dat past,
doet hij dat bij voorkeur in het Latijn, net als de geloofsbelijdenis, het credo, en het
onzevader, het paternoster, weer vaker in het Latijn worden gezongen.
In 2004 heeft de pastoor samen met het kerkbestuur een ingrijpende externe en interne
renovatie van de kerk ter hand genomen. Twee maanden lang konden de vieringen niet in de
kerk worden gehouden en week men uit naar het stiltecentrum van verzorgingshuis De
Eikelaar.
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Een beeld van de parochie anno 2005
We geven in dit hoofdstuk een kijkje in het wel en wee van de parochie anno 2005, de
omvang van de parochie, de activiteiten die er plaatsvinden, overzichten van de
werkgroepen, koren, e.d., de tarieven die in rekening worden gebracht etc. We noemen
daarbij de namen van de medewerkers naar de informatie die beschikbaar is op 1 augustus
2005.
Omvang van de parochie
Udenhout is weliswaar geen zelfstandige gemeente, maar als dorpsgemeenschap heel goed
herkenbaar. De gemeenschap telt 8.000 inwoners. Van hen zijn bij de parochie 6.800
inwoners bekend als parochiaan.
Statistieken over het jaar 2004:
Dopelingen
Eerste communicanten
Vormsel
Huwelijken
Overledenen

46
90
56
14
53

Kerkbestuur
De vijf leden van het kerkbestuur vormen het dagelijks bestuur van de parochie. Zij regelen
de financiële - en onderhoudstechnische zaken en overleggen over pastorale
aangelegenheden. Zij zijn als het ware verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste
voorwaarden voor het pastorale werk in de parochie. Het bestuur zorgt, dat de middelen en
ruimten aanwezig zijn om het pastorale werk goed te kunnen doen. De leden worden
benoemd door de bisschop voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een
eenmalige verlenging met vier jaar. Het kerkbestuur bestaat op dit moment uit de pastoor
(voorzitter), Tiny van Asten (sinds 2004), Thieu van Beijsterveldt (sinds 2000), Wil Broos
(sinds 1999, penningmeester en vice-voorzitter) en Frank de Hommel (sinds 2001,
secretaris).
Pastores
De parochie wordt geleid door pastoor Godfried Looyaard. Bij aanvang van zijn pastoraat
was Rein Geurts diaken*, maar hij moest helaas op 31 december 2004 een stapje
terugzetten, omdat zijn gezondheid hem parten speelde. Voorts woont Jos Merkx, de
voormalig rector van Vincentius, in het dorp. Hij gaat regelmatig voor in de
zaterdagochtendviering in De Eikelaar en assisteert in omliggende parochies, met name in
Berkel. Als het nodig is, kan de parochie ook een beroep doen op Bart Schoonus, de in
Udenhout geboren oud-pastoor van Helvoirt.
Parochieel team
Het parochieel team is een beleidsorgaan. Het draagt met de pastoor verantwoordelijkheid
voor het beleid en de uitvoering van de pastorale zorg. Daarnaast kan het ook uitkomst
bieden, als er onverhoopt sprake is van uitvallen, ziekte of anderszins afwezigheid van een
pastor. De groep bestaat uit maximaal zeven leden. Naast de pastoor wordt het parochieel
team nu gevormd door Lia van den Brand, Corry Frijters, Annie Heuvelmans en Wim
Maarse.
Parochievergadering
De parochievergadering is samengesteld uit de leden van het kerkbestuur en
vertegenwoordigers van werkgroepen en koren binnen de parochie. De parochievergadering
telt 16 leden en komt drie maal per jaar bijeen. Elk lid heeft vier jaar zitting en kan nog eens
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eenzelfde termijn deel ervan uitmaken. De parochievergadering heeft verschillende functies,
namelijk een adviserende, een initiërende en een beoordelende. Het richt zich vooral op de
liturgie en het pastoraat, dit in tegenstelling tot het kerkbestuur, dat benoemd wordt door de
bisschop en zich op de eerste plaats bezighoudt met personeelszaken, de parochiële
bezittingen, het kerkgebouw en het kerkhof. Op de agenda van de parochievergadering
staan onder andere een nabeschouwing over de liturgievieringen van een afgelopen periode,
contacten met kerkelijke en maatschappelijke organisaties in het dorp en daarbuiten, zoals
het dekenale verband en de Raad van Kerken, het godsdienstonderwijs en actuele
maatschappelijke vraagstukken in het dorp. Leden van de parochieraad zijn: Tiny van Asten,
Marriet Backx, Thieu van Beijsterveldt, Lia van den Brand, Jan Braun, Theer de Bruin, Diny
Celie, Jos van Doren, Tiny en Yvonne van Kempen, Irene Lebbink, pastoor Looyaard,
Emerentia Michielsen, Iwan Nouwens, Mari van de Pol en Connie Slenders.
De kerk
Centraal in de parochie staat natuurlijk het prachtige monument de Waterstaatskerk uit 1841,
goed onderhouden en alom geprezen als een mooie kerk, met een prachtig altaar, het mooie
Loretorgel en de unieke kerkbanken. Het is wel een gebouw, dat voor onderhoud een flinke
aanslag doet op de begroting van de parochie.
Het parochieel centrum
De oude pastorie uit 1861 naast de kerk is in gebruik als parochieel centrum, waar het
secretariaat is gevestigd, waar vergaderingen worden gehouden, waar een kopieermachine
staat etc. De mensen kunnen er terecht voor het opgeven van misintenties, voor afspraken
over en voorbereidingen van dopen, huwelijken en uitvaarten, het bijhouden van agenda’s en
roosters van misdienaars, acolieten, koren etc. Tiny van Asten verzorgt het secretariaat van
de parochie. Will Bertens zorgt voor het onderhoud.
De bovenverdieping is als kantoorruimte verhuurd aan de Stichting Tangent.
De pastorie
Pastoor Looyaard woont in het door pastoor Prinsen gebouwde woonhuis Slimstraat 22, iets
voorbij en schuin tegenover de kerk, een plek die ooit was bestemd om een nieuwe kerk te
bouwen door vorige pastoors die een afkeer hadden van een Waterstaatskerk.
Rector Merkx woont in het monumentale pand Schoorstraat 2 op het kruispunt.
Eucharistievieringen*
In het weekend zijn er drie liturgievieringen, op zaterdagmorgen om 10.30 uur in
zorgcentrum De Eikelaar, op zaterdagavond in de kerk om 19.00 uur en op zondagmorgen in
de kerk om 10.00 uur.
Door de week zijn er op dinsdag en donderdag ’s morgens om 9.00 uur vieringen in
zorgcentrum De Eikelaar.
De liturgiediensten kennen misintenties, zoveel als mensen opgeven, soms zijn dat er maar
vier of vijf, soms wel twintig per dienst.
Kerktelefoon
Parochianen kunnen thuis telefonisch verbinding hebben met de kerk via de kerktelefoon en
zo deelnemen aan de eucharistievieringen*. Tiny van Asten regelt de kerktelefoon. Diny
Schoenmakers zorgt ervoor, dat de mensen op tijd de misboekjes voor de weekendvieringen
thuis ontvangen.
Liturgie
Samen met de pastoor verzorgt een werkgroep liturgie de wekelijkse ‘misboekjes’. Elk
weekend is er een ‘misboekje’ bestaande uit 3 of 4 over de lengte gevouwen A4’tjes,
waarmee 12 of 16 pagina’s ontstaan. De boekjes geven de weekendliturgie aan, inclusief de
liederen, die specifiek behoren bij de koren die in het weekend de diensten opluisteren.
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Leden van de liturgiewerkgroep zijn naast de pastoor: Cor Berends, Jeanne van Diessen,
Tiny en Yvonne van Kempen, zuster Helenie en zuster Agathe. De boekjes worden op de
computer gezet en daarna vermenigvuldigd op het parochiesecretariaat door Yvonne van
Kempen, die daarbij in drukke tijden geassisteerd wordt door Anja Scheerders (typewerk) en
Riet Weijtmans (kopieerwerk). De boekjes worden gevouwen door Nelly en Annie van
Kempen.
De kosters
De parochie telt voor de parochiekerk drie kosters, die om de drie weken “de beurt hebben”.
Zij doen niet alleen de voorbereidingen en de nazorg rondom de vele vieringen, in het
weekend, bij huwelijken en begrafenissen, bij dopen, e.d., maar zij hebben ook de zorg voor
het onderhoud. De kosters zijn Theer de Bruijn, Marinus Verhoeven en Kees van de Wouw.
Op de Eikelaar is Cor Maas koster.
Misdienaars
Jongens en meisjes van de basisschool zijn misdienaar tijdens weekendvieringen, twee aan
twee. In 2005 zijn de volgende jongelui misdienaar: Bjorn Boer, Simone van den Brand,
Daan Gootjes, Tim van Gorp, Marit van Huijgevoort, Susan de Laat, Inge Marcelissen, Henk
Sevens, Werner Smarius, Irene van Strijdhoven, Marleen Timmermans en Willem
Verkooijen.
Acolieten
Doorgaans wordt de voorganger ook geassisteerd door twee acolieten, die in elk geval
helpen met het uitreiken van de communie. In meer plechtige diensten zorgen zij ook voor de
wierook en het wijwater als dat aan de orde is. Acolieten zijn: Jan Bergman, Henk Geerts,
Jan van Groenendaal en Mari van de Pol.
Lectoren
In de weekendvieringen is er altijd een lector, die de inleiding, de eerste lezing en de
voorbeden leest en daarnaast indien nodig assisteert bij het uitreiken van de communie.
Leden van de lectorengroep zijn: Henk Geerts, Wil Haans, Connie Lagarde, Maria Mescher,
Tonny van Rijsewijk, Tiny Simons, Lenie van Spelde, Toon van Wezel en Sjeannie van Zon.
Koren
De parochie mag zich verheugen over het bestaan van zeven koren: het Dameskoor, het
Gregoriaans koor, het Gemengd koor, Cantique, het Seniorenkoor Zangvreugd, het
Wichelroedekoor en het Jongerenkoor Joynus. De koren staan tijdens de vieringen
opgesteld in de Maria-zijbeuk, waar al vele jaren geleden voor dit doel banken zijn
weggehaald.
Dameskoor
Het Dameskoor dat al sinds 1964 bestaat, is zonder twijfel het koor, dat het vaakst acte de
présence geeft om diensten op te luisteren. Het is op een enkele uitzondering na het koor
dat alle uitvaarten opluistert, vaak ook huwelijken en jubilea en ook nog trouw regelmatig de
weekendvieringen. Het Dameskoor is een actief team, dat onder leiding staat van de
Haarense dirigent Cor Joore.
Gregoriaans koor
Enkele koorleden zijn het Gregoriaans met de paplepel ingegeven, anderen zijn de muziek
op latere leeftijd gaan waarderen. Het koor stelt zich ten doel om liturgische diensten en
vieringen op te luisteren met de oudste R.K. kerkmuziek: het Gregoriaans. Een tweede, niet
minder belangrijk doel is het behoud en de beoefening van deze liturgische muziek, die
genoemd is naar paus Gregorius de Grote, en die is voortgekomen uit oude Arabische en
Joodse muziek. In de laatste decennia is er een studie op gang gekomen naar oude
handschriften van deze muziek uit de periode van de 9e tot de 12e eeuw vanuit de kloosters
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van Sankt Gallen (Zwitserland) en Laon (Frankrijk). Het Gregoriaans koor van onze parochie
zoekt, met als basis de meeste bekende zangwijze van de abdij van Solesmes, naar een
zangwijze, waarin ook die oude handschriften, vooral die van de abdij van Sankt Gallen
(begin 10e eeuw), gebruikt worden. Uitgangspunt blijft echter steeds de Latijnse tekst; de
muziek er omheen is versiering. Het koor staat onder leiding van dirigent Toon van de Ven.
Het repeteert elke maandagavond.
Gemengd koor
Het Gemengd Koor Udenhout bestaat uit 70 enthousiaste vrijwilligers die genieten van
muziek, van samen zingen. Elke maandagavond komen ze bij elkaar, nagenoeg compleet, in
het ‘Kelderke’ van Huize Vincentius, om te repeteren. Het koor, opgericht op 21 februari
1972, mag zich gelukkig prijzen met zo’n groot aantal enthousiaste leden, met dirigent Piet
Happel en organist Hans Winkel. Het koor is een kerkkoor en moet op z’n minst één keer in
de maand een viering muzikaal verzorgen. Het koor streeft naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit. Met veel geduld en herhalingen worden de liederen en de misgezangen
ingestudeerd. De puntjes worden op de i gezet. De periode voor Kerstmis is altijd de drukste
met extra uitvoeringen en dus met extra veel in te studeren en te oefenen stukken. Andere
hoogtepunten zijn het verzorgen van twee diensten in de meimaand in de Sint-Jan in Den
Bosch, het verzorgen van een dienst in de kapel van het Elisabethziekenhuis in Tilburg en
soms het opluisteren van bijzondere diensten.
Cantique
Een aantal jongeren van het toenmalige jongerenkoor Sjaloom nam tijdens een reünie het
initiatief om een koor te beginnen met “oudere” jongeren. In 1989 is men begonnen met een
“middenkoor”. De zangroep Cantique zingt doorgaans vierstemmige liederen. Cantique wordt
begeleid door piano en slagwerk en staat onder leiding van Wick van Peer. Het repertoire
loopt uiteen van gospel, swing en jazz tot klassiek. Tussentijds worden wel eens speciale
projecten ingestudeerd, zoals de Adiemus-mis in New-Age-sfeer, waarvoor oud-drummer
Theo Verstappen de teksten had geschreven die door Wick van Peer muzikaal werden
gearrangeerd. Einde 2000 nam Cantique deel aan het Nationaal Zangconcours in Tilburg,
waarbij het een eerste prijs behaalde. De leden van Cantique willen niet alleen repeteren,
maar brengen ook graag ten gehore wat er is geoefend. Eens in de maand luistert Cantique
op zaterdagavond een mis op in de Sint-Lambertuskerk. Regelmatig wordt ook op andere
plaatsen de muzikale omlijsting van een dienst verzorgd, bijvoorbeeld op Vincentius, in het
Sint-Elisabethziekenhuis, in de Abdij Mariënkroon in Nieuwkuyk en in verpleegtehuizen in de
regio. Cantique is het Franse woord voor zangstuk. Het koor Cantique staat in 2005 nog
steeds onder leiding van dirigent Wick van Peer. Het koor wordt begeleid door drummer Ad
Lommers.
Seniorenkoor Zangvreugd
De parochie kent ook een koor van ouderen, bestaande uit dertig senioren, die genieten van
samen zingen, samen eucharistievieringen* muzikaal opluisteren en uitvoeringen geven in
verzorgings- en verpleeghuizen. Het koor, dat onder leiding staat van de Vughtse dirigent
Henk Lommers, wordt vaak uitgenodigd, als er een feestelijke eucharistieviering* is,
bijvoorbeeld bij gelegenheid van een gouden bruiloft.
Kinderkoor Wichelroede
Het kinderkoor is verbonden aan de basisschool De Wichelroede en staat onder leiding van
Corrie Rensen, Peter Vervloed, Annette van den Brand en Rick IJpelaar. Het koor geeft
trouw acte de présence bij alle gezinsvieringen en ook bij de diensten voor de eerste
communie.
Jongerenkoor Joynus
Sinds december 2004 kent de parochie weer een jongerenkoor. Lucia de Bakker heeft op
verzoek van de parochie gewerkt aan de totstandkoming daarvan. Via oproepen in de
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Torenhaan en de Wegwijzer hebben zich elf jongeren gemeld en na een kennismaking op
het parochieel centrum konden de repetities beginnen. Het koor staat onder leiding van
Patrick van Dessel, pianiste is Karin Klerks. Bewust is gekozen voor de naam Joynus, dat
staat voor: Kom erbij. Het heeft een betekenis van onderlinge verbondenheid. Het Engelse
woord joy betekent: vreugde, dat weer duidt op het plezier van samen zingen. Het nieuwe
jongerenkoor trad voor het eerst op in de Vormselviering van 2005.
Samenzang
Als een weekenddienst niet door een koor wordt opgeluisterd, is er samenzang. Dat gaat
prima. Enkele vrijwilligers gaan bij samenzang naar het oksaal bij het orgel vanwaar zij de
volkszang ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn: Bert van Asten, Bets Brok, Rika Goossens,
Martha Haen, Jet Lommers, Joke van Rijsewijk, Tiny Simons, Toos Vervoord en Sjeannie
van Zon.
Organisten
De diverse koren kennen hun eigen muzikale begeleiding, met name organisten. Zo
begeleidt Hans Winkel het Gemengd koor en het Dameskoor en Toon van Rijsewijk het
Gregoriaans koor en de samenzang. De organisten kiezen er doorgaans voor om te spelen
op het orgel naast de sacristiedeur, waar de koren staan opgesteld. Toon van Rijsewijk
bespeelt het Loretorgel.
Gezinsvieringen
Ongeveer een keer in de maand is er een gezinsviering, speciaal gericht op de jongelui van
de basisscholen. De diensten bevatten teksten in de taal van de jeugd, met voldoende
afwisseling en ze worden opgeluisterd door het Wichelroedekoor onder leiding van Corrie
Rensen. De diensten worden voorbereid door een werkgroep, die twee
voorbereidingsbijeenkomsten heeft om te praten over het thema, om lezingen en gebeden
aan te reiken en de dienst samen te stellen. Daarnaast moet de liedjeskeuze worden
afgestemd met het koor, moeten boekjes worden gemaakt en kinderen worden gevraagd om
teksten voor te lezen. De werkgroep: Yvonne van Kempen, Erwin de Kever, Frank Leijten,
Annemie Vorstenbosch en Suzanne Weijters.
Doopselvieringen
Zodra op het parochiesecretariaat het verzoek van jonge ouders binnenkomt om hun kind te
laten dopen, worden ze uitgenodigd voor twee gespreksavonden. Op de eerste avond staan
de symbolen centraal zoals die tijdens de doopselviering worden gebruikt. Het boekje van de
viering wordt doorgenomen. Bij de tweede avond is de pastoor aanwezig, wordt de
doopviering doorgenomen en wordt de geschiedenis van het ontstaan van de doop verteld.
Dan is er een gesprek over de doopmotieven. Werkgroepleden: Adri van Beers, Frank
Boers, Emerentia Michielsen en Jeanne Smarius.
Voorbereiding eerste communie
In oktober ontvangen de ouders van groep 4-leerlingen, woonachtig in Udenhout, een brief
van de parochie waarin de mogelijkheid wordt aangekondigd hun kinderen aan te melden
voor hun eerste communie. Daarna organiseert de werkgroep Voorbereiding eerste
communie een informatie-avond voor de ouders. Op deze avond worden die uitgenodigd te
helpen bij de voorbereiding. Daarna komen er twee subwerkgroepen, een om de H.-Mis
samen te stellen en één om te zorgen voor de versieringen in de kerk. In de maanden voor
de eerste communie worden er enkele activiteiten met de kinderen georganiseerd,
waaronder een gezinsviering, een speurtocht in de kerk, een sing-inn en een creatief uurtje.
Tussendoor werken de kinderen thuis en op school in het werkboek, aan de lezingen en
gedichtjes en aan de liedjes tijdens de H.-Mis. Tenslotte wordt er concreet geoefend voor de
grote dag. De “grote dag” betekent: twee missen op een zondag eind april en/of begin mei.
Dat is dus hard werken voor de pastoor, voor het kinderkoor en voor de werkgroep. Als
afsluiting brengen de kinderen een bezoek aan de pastorie, waar zij door de pastoor worden
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ontvangen. De werkgroep: Angelique Boer, Frank Boers, Ingrid van Ham, Conny Slenders,
Lizette van Strijdhoven, Petra van Velthoven en Esther Willems.
Voorbereiding Vormsel
De werkgroep Vormsel bereidt kinderen uit de hoogste groep van de basisscholen voor op
het Vormsel. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de pastoor, de vormheer (die elk jaar
een ander kan zijn) en de leerkrachten van de scholen. Ook ouders worden actief betrokken.
Meestal starten de voorbereidende werkzaamheden al in november voorafgaande aan een
vormsel in mei of juni. Eerste activiteiten zijn informatie-avonden voor de ouders, bezoeken
van de pastoor aan de scholen en de kennismaking met de vormheer. Daarna staan themaavonden centraal. De vormelingen worden in twee groepen verdeeld, die ieder aan drie
thema-avonden deelnemen. De eerste avond gaat over de parochie, de werkgroepen, en
over geloven dat je samen doet, dat een vervolg krijgt in de tweede avond. De derde
bijeenkomst is in de kerk, waar uitleg wordt gegeven over altaar, biechtstoel etc., waar een
groepsfoto wordt gemaakt en waar wordt geoefend voor de vormselviering. Bij de
voorbereiding voor het Vormsel is er ook aandacht voor jeugd in de Derde Wereld. Er wordt
elk jaar een bijdrage aan Foster Parents Plan gegeven.
Leden van de werkgroep Vormselvoorbereiding zijn Lucia de Bakker, Paulien Brok, Annet
Eskens, Toon van Wezel en Trees Wijnands.
Ziekenbezoek
Een groep parochianen bezoekt met enige regelmaat de zieken en ouderen van het dorp,
gewoon om een praatje te maken en waar nodig een beetje warmte te brengen bij
eenzaamheid, tijd hebben voor ouderen en een luisterend oor voor zieken. Oorspronkelijk
heette de groep het Ziekencomité, maar later werd de naam veranderd in de Parochiële
Bezoekgroep. Er wordt bezoekwerk gedaan aan huis, in het ziekenhuis en in de
verschillende verpleeghuizen. Daarnaast organiseert de groep Ontmoetingsdagen, dagjes
afwisseling voor de zieken en ouderen. Zo’n dag bestaat uit een Heilige Mis, een koffietafel,
ontspanning en een loterij. Sinds 1995 werkt de groep nauw samen met De Zonnebloem
afdeling Udenhout-Biezenmortel. De groep bestaat uit Joke Bouwens, Jeanne de Bruyn,
Sjan van Gorkum, Annemiek de Kever, Irene Lebbink, Tiny Oerlemans, Mimi Olislagers, Lies
Verspeek en Diny van de Wouw .
Uiteraard bezoekt ook de pastoor zieken, eenzamen, ouderen of gezinnen in problemen, die
daarnaar vragen.
Elkaar nabij
Sinds 2002 is er een werkgroep die zich richt op begeleiding bij rouwverwerking. Dat kan
rouw zijn vanwege een echtscheiding, rouw bij het verlies van werk, rouw omdat de partner
in een verpleeghuis moet worden verzorgd, rouw bij chronisch zieken of bij dementerende
ouderen en uiteraard ook rouw bij de dood. De werkgroep werkt nauw samen met de
collega’s uit Berkel en Enschot. Leden van de werkgroep zijn Annie Heuvelmans, Lia van de
Sande, Jo Verhoeven en Annemie Vorstenbosch.
Avondwake
De werkgroep Avondwake verzorgt, zoals de naam het zegt, de avondwake op de avond
voorafgaand aan een uitvaart. Sinds oktober 1987 wordt in de avondwake door leken
voorgegaan. Het zijn korte gebedsdiensten die in nauwe samenwerking met de familie
worden voorbereid. Na een bericht van overlijden stelt het parochiesecretariaat de
contactpersoon van de avondwakegroep in kennis. De contactpersoon zoekt in de
werkgroep een team van twee personen dat aan de beurt is om de avondwake te verzorgen.
Deze twee mensen maken een afspraak met en brengen een bezoek aan de nabestaanden.
Dit heeft tot doel om de familie namens de parochie te condoleren, kennis te maken en
informatie te geven over de avondwake. Samen met de familie worden eventueel symbolen,
muziek, gebeden en lezingen uitgekozen. Als symbolen tijdens de avondwake gelden
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doorgaans een kruisje met de naam van de overledene en een kaars. De leden van de
werkgroep assisteren eventueel ook bij de uitvaart en gaan desgewenst ook mee naar het
crematorium. Het kruisje met de naam van de overledene blijft achter in de kerk hangen tot
aan Allerzielen. De werkgroep: Jan Braun, Rika Goossens, Tonnie van Rijsewijk, Ans
Schoormans en Mien Vermeer.
Trees van den Bersselaar verzorgt de kruisjes met de namen van de overledenen. De
kruisjes worden achter in de kerk opgehangen.
Uitvaarten
De pastoor gaat voor in de uitvaartdiensten. Uitvaartassistenten zijn: Henk van Balkom,
Frans van Beijsterveldt, Jos de Bont, Jan van Groenendaal, Wim de Jong, Marinus Robben,
Jan Schoenmakers, Kees Simons en Jack Verhoeven.
Het kerkhof
Het kerkhof ligt rondom de kerk, links en rechts ervan alsook erachter. Mensen kunnen geen
plaatsen reserveren, maar bij overlijden kan de familie wel de plaats van het graf kiezen. Al
enkele decennia is het gebruikelijk om echtparen te begraven “in hetzelfde graf”, dus op
elkaar in plaats van naast elkaar of op twee verschillende plaatsen.
Het kerkhofbeheer is in handen van Jan en Corrie Roovers (administratie), Jo Vermeer
(overleg met de families over de laatste rustplaats van een overledene), Ad van Lier en Kees
Verbunt (grafdelvers).
Enkele vrijwilligers houden het kerkhof onkruidvrij, snoeien de bomen en zorgen dat het
kerkhof er altijd piekfijn uitziet. Familieleden van de overledenen moeten de grafstenen
onderhouden, wat doorgaans trouw gebeurt. De vrijwilligers zijn: Gerard van den Aker, Kees
de Bakker, Henk van Balkom, Ad Bertens, Harrie van Boxmeer, Wim van Erp, Wim van
Gorkum, Kees van Groenendaal, Harrie van Haaren, Zeger de Jong, Bart Mutsaers, Nico
Nijholt, Ad Oerlemans, Kees van den Oetelaar, Adrie van de Pas, Kees Simons, Kees van
Strijdhoven, Marinus Verhoeven, Niek Verhoeven, Jo Vermeer, Ties van Wagenberg.
Kerkinterieur
Ook de kerk vraagt onderhoud. Vele vrijwilligers zijn beschikbaar voor de verzorging van
altaren, banken, kandelaren etc. Dan mag je denken aan de gebruikelijke werkzaamheden
als stoffen, stofzuigen, boenen, dweilen en heel veel koper poetsen. Zij werken in groepen
van 2 of 3 personen per week, waarbij ieder zo om de vier weken aan de beurt komt. De
leden zijn: Riet van den Aker, Marriet Backx, Joke van Balkom, Diny Celi, Maria van Doren,
Sjaan Martens, Jo Moonen, Lies Moonen, Annie Oerlemans, Toos Simons, Mien Spierings,
Jo Verhoeven en Diny van de Wouw.
Lily van Dommelen verzorgt de ‘kleding’ van de kerk.
Kerkversiering
Een aparte werkgroep zorgt voor de bloemen in de kerk. Vroeger had Jan van Ingen
daarvoor een speciale bloementuin achter de pastorie, maar al vele jaren worden de
bloemen betrokken bij de bloemist. Het is de kunst om met een juiste versiering aan de ene
kant de aandacht niet af te leiden van de eucharistie* en aan de andere kant de parochiekerk
feestelijker, huiselijker en intiemer te maken, tot een plaats waar je graag naar toe gaat. Een
keer per jaar, echter, is de kerk uitbundig versierd. Dat is op Allerheiligen. Dan krijgen alle
heiligen in de kerk een prachtig bloemstuk. Medewerkers van de werkgroep Kerkversiering
zijn: Tonny van Rijsewijk, Sjaan Schoenmakers en Bertha Verhoeven.
Kerststal
Elk jaar met Kerstmis staat er een grote kerststal in de kerk, vooraan in de linkerzijbeuk.
Deze kerststal wordt verzorgd door Thomas Robben.
Kapelletje Schoorstraat
Het Mariakapelletje aan de Schoorstraat is gebouwd ter herinnering aan de gesneuvelden
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tijdens de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar in mei wordt alle werkdagen ’s avonds het
rozenhoedje* gebeden. Een werkgroep zorgt voor het kapelletje: Jan van Eijkeren, Jan
Lemans, Erna Poirters, Ton Robben en Nans Trommelen.
Missie, Ontwikkeling en Vrede
In 1973 reserveerde de parochie 2000 gulden ten behoeve van het oprichten van een
parochieel missiecentrum. Het leidde tot de oprichting van een parochieel missiecomité,
waarin enkele parochianen acties op touw zetten voor derde-wereldprojecten en de
ondersteuning van Udenhoutse missionarissen en hulpverleners in de derde wereld. Het
missiecomité heeft een andere naam: de M.O.V.-groep, waarbij M.O.V. staat voor missie,
ontwikkeling en vrede. De groep vraagt een paar keer per jaar aandacht voor de
ondersteuning van het werk in de derdewereld. Dat doen ze bijvoorbeeld op Missiezondag.
Leden van de M.O.V.-groep zijn: Joke Baeten, Ria Dieden, Jos van Doren, Annie
Heuvelmans, Anja Leijten, Paramalingam Ponniah, Lia van de Sande, Lenie van Spelde.
Bedevaarten
Vele dorpsgenoten vinden nog elk jaar de weg naar Peerke Donders in Tilburg, de Heilige
Eik in Oirschot, de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch, Sint-Jozef in Smakt, Maria in
Scherpenheuvel, Kevelaer of Hakendover, vaak op eigen gelegenheid. Een keer per jaar is
de bedevaart naar de in Udenhout geboren frater Andreas in de kapel van de Fraters van
Tilburg aan de Gasthuisring in Tilburg.
Driekoningenzingen
Het is een oud gebruik op de avond van 6 januari. Kinderen gaan langs de deur, verkleed als
de drie koningen. Ze halen geld op voor een goed doel, en snoep voor zichzelf. Leden van
de werkgroep zijn Jos van Doren, Annie Heuvelmans, Monique van Rijsewijk, Anja
Scheerders en Tet Tjoa.
Vincentiusvereniging
De Vincentiusvereniging is actief voor hulpbehoevenden in de parochie. Als om wat voor
reden dan ook een gezin in financiële problemen is gekomen, kan de Vincentiusvereniging in
beperkte mate ondersteuning bieden. Bestuursleden van de vereniging zijn: Jacqueline
Coppens, Jos Couwenberg, Marlies van Iersel, Tiny van Kempen, Henk Lommers
(voorzitter), pastoor Looyaard, Fridi Schoonus, Gerard Teurlings en Toos Vervoord.
Internet
De parochie is op internet te vinden onder www.kerksite-beu.nl. De website wordt
onderhouden door de webmaster, Wil Haans. Dat betekent enerzijds het goed actueel
houden van de belangrijkste informatie, van de andere kant ook het nieuws volgen. Van
evenementen wordt vrijwel direct verslag gedaan. De foto’s van de kersttocht kunnen nog op
dezelfde avond op internet worden bewonderd.
Torenhaan
Vier keer per jaar brengt de parochie een informatiebulletin uit onder de naam “De
Torenhaan”. Het blad vermeldt de actualiteiten van de parochie, de gebeurtenissen,
vertrekkende en nieuwe medewerkers, een warm woordje van de pastoor en een enkele
keer een bijzonder artikel. De leden van de werkgroep zijn naast de pastoor Tiny van Asten,
Tiny van Kempen en Kees Weijters.
Postbodegroep
Piet en José van Galen verzorgen de postbezorging van de parochie.
Parochiebestand
Een taak is ook om een soort burgerlijke stand bij te houden van alle parochianen. Dat werk
wordt gedaan door Tiny van Asten en Pieter van Dommelen.
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Kerkbalans
Elk jaar januari wordt de actie Kerkbalans gehouden, een huis-aan-huiscollecte ten behoeve
van de parochie. Kerkbalans staat voor “Kerk in balans”, een actie die wordt ondersteund
door alle kerkgenootschappen. “Kerk in balans” is nodig voor het financieren van de vele
activiteiten, van het onderhoud van de kerk etc. De voorbereidingen beginnen met het
gereed maken van 3500 zakjes, die later door zes vrijwilligers in de parochie deur aan deur
worden verspreid. Vervolgens zijn veel collectanten nodig om de zakjes weer op te halen,
daartoe huis aan huis aan te bellen, soms snel een envelop in ontvangst te nemen, andere
keren even een praatje te maken en weer andere keren te worden geconfronteerd met een
dichtgeslagen deur. Elk jaar staan ruim honderd vrijwilligers gereed, die twee aan twee dat
omvangrijke werk doen. De actie Kerkbalans wordt voorbereid door Riet van den Aker, Tiny
van Asten, Wil Broos, Tiny van Kempen, André van Liempd en Tiny Simons.
Naast de actie Kerkbalans bestaat de collecte tijdens de liturgievieringen, waar mensen een
muntje van 20 eurocent, vijftig eurocent, een euro en een enkeling van twee euro indoen. De
collectanten zijn: Harrie van Gorp, Jan van Groenendaal, Bart Heuvelmans, Wim de Jong,
Nico Nijholt, Marinus Robben, Jack Verhoeven en Jan Weijtmans.
Het financiële jaaroverzicht
Enkele posten uit de jaarrekening 2004
Inkomsten
Kerkbalans

€ 39.149,00

Collectes

€ 19.776,00

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, e.d.

€ 35.413,00

Panden, gronden, dividend, e.d.

€ 107.063,00

Uitgaven
Personeelskosten

€ 99.629,00

Onderhoud van kerk, pastorie, e.d.

€ 46.284,00

Kosten eredienst en pastoraal

€ 29.613,00

Bijdragen aan bisdom, e.d.

€ 20.033,00

Tarieven
Een overzicht van enkele tarieven die de parochie hanteert:
Misintentie
Devotielichtjes

€ 9,€ 0,50

Huwelijksmis

€ 275,-

Uitvaartdienst

€ 350,-

Grafrechten voor 20 jaar

€ 600,-

Graf delven

€ 150,-

Jubileumviering

€ 200,-

Geschiedenis
In 1991, bij de viering van het 150-jarig bestaan van de Waterstaatskerk, is voor het eerst
een bescheiden boek gepubliceerd over de kerk en de parochie: “150 jaar St.-Lambertuskerk
te Udenhout”.
De parochie beschikt thans over drie omvangrijke geschiedenisboeken:
• “Over de Unentse parochie” (het boek dat u nu leest)
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• “Over de Unentse kerk” (over het monument Waterstaatskerk)
• “Over heeroom en tante zuster” (met een overzicht van alle in Udenhout en Biezenmortel
geboren en/of getogen priesters, zusters, broeders en fraters).
Het archief van de parochie is zeer bescheiden. Voor gegevens over dopen, huwelijken en
overledenen kan men terecht op het streekarchief te Tilburg.
Samen parochie-zijn
Het overzicht in dit hoofdstuk bevat zeer veel activiteiten, waarbij heel veel mensen zijn
betrokken, alles bij elkaar meer dan 200 medewerkers en leden van koren. Allemaal actief
met eigen redenen, maar in elk geval allemaal actief in een levendige levende
parochiegemeenschap. U, God, loven wij. Te Deum laudamus!
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Deel 2
Het “Rijke Roomse leven”
in Udenhout
Luud de Brouwer, Jan Denissen, André van der Lee en Piet Naalden
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Hoofdstuk 18

HET GELOOF VAN DE WIEG TOT HET GRAF
Het geloofsleven vóór 1965
Inleiding
Eind negentiende eeuw beleefde de katholieke kerk een belangrijke emancipatie. Tot aan
1800 hadden katholieken hun diensten in schuilkerken moeten houden. Begin negentiende
eeuw mochten ze weer normale kerken bouwen en na enkele tientallen jaren gebeurde dat
dan ook op veel plaatsen. Ook in Udenhout waar de Lambertuskerk is gebouwd in 1841.
Begin twintigste eeuw gingen de katholieken zich organiseren. Ze streden voor de
“katholieke zaak” en met succes. Een van de voorbeelden: de overheid stelde in 1920 het
bijzonder onderwijs gelijk aan het openbaar onderwijs. Door een betere opleiding kwamen er
meer katholieke leiders. Al deze ontwikkelingen leidden tot een sterke verzuiling. Katholieken
kwamen bijna uitsluitend in aanraking met katholieken, zowel op school als in verenigingen
en als het kon ook op het werk. “Verderfelijke” invloeden werden zoveel mogelijk
buitengesloten. Als uiting van zelfverzekerdheid straalde de katholieke kerk in die tijd veel
pracht en praal uit. Voorbeelden daarvan zijn processies, bedevaarten, uitbundige
priestergewaden, beelden en versieringen in de kerken. Het hoogtepunt van deze tijd lag in
het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen. Deze tijd staat ook wel bekend
als de periode van “het Rijke Roomse leven”. Het veelgelezen weekblad De Katholieke
Illustratie gebruikte de term “Uit het Rijke Roomsche leven” voor een vaste fotorubriek met
korte teksten. Op de foto’s staan processies, priesters, grote katholieke gezinnen,
geestelijken die naar de missie* gingen en allerlei jubilea van alles wat met rooms-katholiek
te maken had. In Udenhout lag het hoogtepunt van deze tijd zonder twijfel in het pastoraat
van pastoor Van Eijl (1903-1939). Hij noemde zijn Udenhout treffend voor die tijd “Het dorp
van de goede God”. Na de tweede wereldoorlog probeerde men de vooroorlogse situatie te
herstellen. Aanvankelijk lukte dat, maar stilaan kwamen er veranderingen. Na het Tweede
Vaticaans Concilie* (1962-1965) kwamen die veranderingen in een stroomversnelling.
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het geloofsleven in Udenhout in de tijd van “Het Rijke
Roomse leven” er uit zag. Dit kunnen we alleen door te verhalen over de uiterlijkheden van
het geloof. Hoe de parochianen het geloof beleefden was - en is nog steeds - een individuele
zaak. Vele mensen kijken met weemoed terug naar “Het Rijke Roomse leven”. Zij hebben
het als een plezierige en onbezorgde tijd ervaren en voelden zich gelukkig met de duidelijke
kaders van de Katholieke Kerk. Anderen vonden die tijd beklemmend en voelden zich beter
bij de veranderingen daarna.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op interviews, die gehouden zijn in 2004. Het algemene beeld dat
wij schetsen, zal niet altijd overeenstemmen met de beleving van iemand die in die tijd is
opgegroeid. Wij geven een verslag terugkijkend op die periode en leggen soms accenten,
die in het dagelijkse leven van toen minder belangrijk leken. Deze kleine bijzonderheden
karakteriseren echter wel die tijd en zijn daarom naar onze mening van belang om vast te
leggen. Wij hopen dat dit verhaal herkenning geeft en ook verwondert. Er is immers in een
relatief korte tijd veel veranderd.

1. VANAF HET DOPEN TOT DE LAGERE SCHOOL
Het doopsel
Vóór de geboorte speelde het geloof al een rol. Het begon met het uitzoeken van de
doopnamen. Het was gebruikelijk, dat de ouders het oudste kind vernoemden naar de
ouders van de vader en het tweede kind naar de ouders van de moeder. Het derde weer
naar een familielid van de vader etc. Slechts in bijzondere situaties week men hiervan af. Dat
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kon het geval zijn als een familielid was overleden. Dan noemde men het kind wel naar die
overledene. In een van de volgende namen kwam de naam van de peter* of meter* vaak
terug. De meest voorkomende laatste voornaam was ongetwijfeld Maria, vooral bij meisjes.
Kort voor de geboorte kozen de aanstaande ouders de peter* en meter*. Ook daarbij was het
gebruikelijk, zoals bij de naam, dat die om en om uit de familie van de vader en moeder
kwamen, te beginnen met de man. Indien de beoogde peettante nog niet getrouwd was,
vroeg men een broer van haar als peter. Dat gebeurde ook als zij al lang verloofd was. Men
wilde het risico niet lopen, dat de verkering uit ging want dan kwam men met een “vreemde”
peetoom te zitten. Een van de geïnterviewden vertelde: Ik weet nog dat sommige
aanstaande moeders enkele weken, voordat ze “uitgeteld” waren, de Clarissen in de Lange
Nieuwstraat in Tilburg bezochten. Zij gingen aan die zusters vragen om een noveen te
bidden voor een voorspoedige bevalling.
Zodra het kind geboren was, lieten de ouders het dopen. Indien de geboorte vóór 12 uur ‘s
middags plaatsvond, had de doop nog dezelfde dag plaats, anders de dag erna. In tijd van
nood mocht iedereen dopen en dan gebeurde dat door de dokter, de vroedvrouw of de vader.
In het begin van de twintigste eeuw was de kindersterfte nog hoog. Snelheid was dus
geboden. Als alles gewoon verliep, was het gebruikelijk dat de peettante, soms vergezeld
door een buurvrouw van de kraamvrouw, met het pasgeboren kind naar de kerk ging om het
door de pastoor of de kapelaan te laten dopen. De vader hoefde niet mee naar de doop,
want dat konden die vrouwen wel alleen af. De dopeling kreeg de doopjurk aan en
daaroverheen ging het doopkleed. Vele families hadden een doopjurk en een doopkleed,
gemaakt van een witte bruidsjurk. Die werden voor iedere doop in de familie gebruikt.
De vader moest het kind zelf wel aan gaan geven op het gemeentehuis en dan kwam het
ook in Udenhout voor, dat hij daarna “een borrel ging vatten om het schèèl eraf te drinken”
zoals men dat wel noemde.
Het doopsel
Het doopsel is het eerste van de zeven sacramenten*. Zonder het doopsel kan men geen
andere sacramenten ontvangen. Het doopsel bevrijdt de mens van de erfzonde*. Door het
doopsel wordt men opgenomen in de Kerk van Christus. De priester gebruikt de woorden: Ik
doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op de tong krijgt het kind
zout ten teken dat het wijsheid mag ontvangen. De priester raakt de oren en neus aan als
teken dat het kind moet luisteren naar de leer van Christus. De dopeling wordt gezalfd als
teken van versterking van het geloof. Het witte doopkleed is het teken van de onschuld van
het kind en de brandende kaars is het teken van het licht dat door Christus wordt ontstoken.
De peter* en meter* bieden het kind ten doop aan. Zij hebben tot taak in het verdere leven
van het kind de ouders te helpen om het kind christelijk op te voeden. In de Lambertuskerk
vond vroeger het dopen plaats in de doopkapel achter in de kerk. Daar staat een doopvont
met daarin het wijwater waarmee de priester de doop deed.
Een van de geïnterviewden: ik herinner me nog goed dat de buren een nieuw kindje hadden.
Wij als buurkinderen waren nieuwsgierig en gingen direct kijken. Thuisgekomen kregen we
een standje want het kind was nog niet gedoopt en dus waren we naar een “duveltje weeste
kijken”.
Gedoopte kinderen die stierven kregen een engelenmis. In plaats van zwart, was wit dan de
rouwkleur en het kistje was blauw. Maar als pasgeboren kinderen ongedoopt stierven,
kregen ze geen enkele dienst in de kerk. Ze mochten zelfs niet in gewijde grond begraven
worden. Zij kregen ook geen kruis. Ook in Udenhout was hiervoor een speciaal achteraf
plekje op het kerkhof. Dat moet net na de oorlog links achter de Calvarieberg geweest zijn.
Hoe dat begraven ging, is met een waas van geheimzinnigheid omgeven. Zelfs in de tijd dat
de kerk bijna onaantastbaar leek, hadden vele gelovigen moeite met de manier waarop de
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kerk omging met doodgeboren kinderen. Ook in Udenhout speelde dat. Een bekende van me
heeft dat ook meegemaakt. Eigenlijk werd er geen rekening gehouden met gevoelens. Het
kind was ’s morgens vroeg doodgeboren. Haar man verwittigde al snel de koster om het
begraven te regelen. De koster zei: ik kom het vanavond om acht uur wel halen want dan is
het toch donker. Hij nam het mee in een kartonnen doos. Enkele weken later kwam de
pastoor bij haar en die zei iets in de trant van: och je bent nog jong, je kunt nog wel meer
kinderen krijgen. Op die mededeling zit op zo’n moment toch echt niemand te wachten.
Omdat deze kinderen niet gedoopt waren, hadden zij Gods genade* niet ontvangen. Daarom
konden hun zieltjes niet in de hemel komen. Maar omdat ze vrij van zonden waren,
verdoemde God ze ook niet voor eeuwig in de hel. Hun zieltjes gingen daarom naar het
voorgeborchte*.
De kerkgang*
Een aantal weken na de geboorte, voordat de jonge moeder “op straat kwam”, was het
gebruikelijk, dat zij de kerkgang* deed. Vooraf maakte zij daartoe een afspraak op de
pastorie. Op de afgesproken dag ging ze ’s ochtends naar de mis. De pastoor haalde haar
voor of na de mis in de bank op in zijn witte albe* en met een stola* om. Zij kreeg een
brandende kaars in haar ene hand en met de andere hand hield zij de stola* van de pastoor
vast. Op die manier gingen ze samen naar het Maria-altaar voor in de kerk. De moeder zette
daar de kaars neer waarmee ze het kind aan de bescherming van Maria opdroeg. De
pastoor en zij baden dan samen enkele gebeden. Daarna zegende de pastoor haar met
wijwater. Na afloop van de ceremonie was het gebruikelijk dat de pastoor een geldoffer
kreeg, dat door de jonge moeder op het altaar werd neergelegd.
Van oorsprong was de kerkgang een zuiveringsritueel. Later beschouwde men het als een
dankoffer voor het gezonde kind en de goed verlopen bevalling. Vele vrouwen hadden een
hekel aan de kerkgang. Het was dan ook een van de eerste rituelen, die in onbruik raakten
op het eind van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Met de kerkgang had ik grote moeite.
Ik voelde het als een vernedering voor de vrouwen. Het was een reinigingsritueel, terwijl ik
naar mijn gevoel niets gedaan had om gereinigd te moeten worden. Waarom de vrouw wel
en de man niet? De pastoor kwam je in de bank halen en dan moest je een slip van zijn
stola* vasthouden en zo ging je samen naar voren. Op het altaar moest je een offer geven
aan de pastoor. Omdat je de enige was wist de pastoor precies wat je gaf. Ik deed de
kerkgang bij het eerste kind, omdat dat zo hoorde, maar ik heb het daarna nooit meer
gedaan.

2. DE LAGERE SCHOOLTIJD EN DE EERSTE COMMUNIE*
De eerste communie
Een kind kwam nauwelijks in de kerk voordat het naar de lagere school ging. Het was
ongepast om in de kerk harde geluiden te maken en een klein kind was nu eenmaal nog niet
onder controle. Het kind moest eerst goed stil kunnen zijn. Thuis besteedde moeder wel
aandacht aan het geloof. Het eerste, wat een kind leerde, was het kruisteken.
’s Avonds voor het slapen werden bij het betreden van de slaapkamer de vingertjes van het
kind nat gemaakt in het wijwatervaatje dat in de slaapkamer aan de muur hing. Met de natte
vingertjes maakte moeder en kind een kruisteken. Zodra het kind in bed lag, bad de moeder
een avondgebedje. Een erg bekend versje was:
’s Avonds als ik slapen ga, volgen mij veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind
twee aan mijn voeteind,
twee aan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij.
Twee die me dekken,
twee die me wekken,
twee die me wijzen naar ’s Hemels paradijzen.
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Zo had elk gezin zijn eigen rituelen.
Wij moesten met ons vieren tegelijk naar bed. Voor we naar boven gingen, baden we eerst
ons avondgebed. Dat ging als volgt: moeder zette vier stoelen op een rij in de keuken. Wij
knielden op de grond, onze handen gevouwen, terwijl onze ellebogen op de stoelzitting
leunden, en zo baden we samen ons avondgebed. Het deed er daarbij niet toe of er familie
op bezoek was of dat de bakker binnenliep om brood te brengen.
Eenmaal op de bewaarschool kreeg het kind te maken met een zuster die met prentjes en
verhaaltjes vertelde over het kindje Jezus. De boodschap was: als kinderen stoute dingen
deden, huilde het kindje Jezus. In de eerste klas kwam al snel de voorbereiding tot de eerste
communie. Het kind had dan een leeftijd van ongeveer 7 jaar. Dat feest vond toen meestal
plaats op hemelvaartsdag. In de voorbereidingstijd vertelden de zusters en fraters de
betekenis van de communie aan het kind met stichtelijke verhaaltjes aan de hand van een
prentenboek. Jezus kwam daarin voor als een voorbeeldig en braaf kind, zodat de
aanstaande communicant zich daarmee kon vereenzelvigen. Verder mochten de kinderen
voorgedrukte platen kleuren. Ook die hadden betrekking op het geloof. Maanden voor de
grote dag kwam een kapelaan wekelijks in de klas om ons voor te bereiden op de grote
gebeurtenis. Wat ik me ervan herinner, zijn prachtige verhalen uit het Oude Testament. Die
spraken me als kind geweldig aan, zoals de brandende braambos of de zee die week om het
Israelische volk veilig door te laten om daarna het vijandige leger van Egypte te verzwelgen.
Zodra de datum naderde, moesten de kinderen ook gaan oefenen in de kerk. Leren om in
één rij van achter uit de kerk naar voren te lopen. De handjes netjes gevouwen voor de borst.
Vervolgens ordelijk in de voorste banken gaan zitten. Meisjes links en jongens rechts.
Stilzitten in de bank was ook een opgave waarop geoefend moest worden. Om het
makkelijker te maken werden vriendjes uit elkaar gehouden. Ook het ontvangen van de
hostie* moest natuurlijk geoefend worden. Niet dat we iets op de tong gelegd kregen, nee, er
werd enkel door de frater gekeken of je je tong wel ver genoeg uitstak zodat de pastoor de
hostie* er behoorlijk op zou kunnen leggen. De frater wist hoe driftig de pastoor kon worden,
als hij bij het zoveelste jongetje te weinig tong naar buiten zag steken en de hostie* niet vlug
genoeg kwijt kon. Ondertussen kreeg de aanstaande communicant van zijn ouders meestal
nieuwe kleren. En dat was iets bijzonders in die tijd. Voor menig kind was dit het eerste
uitstapje naar de grote stad. Meisjes kregen een lange witte communiejurk en jongens het
eerste pakje maar nog wel met een korte broek. Ik ben met mijn vader naar de stad geweest
om een nieuw pakje te kopen. Ik kreeg een nieuw pakje omdat net na mij een broer kwam,
dan kon dat pakje het jaar erop nog een keer dienst doen. De mensen waren zuinig, maar op
kleren van de communicant bezuinigden trotse ouders gewoonlijk niet.
En om alles nog wat gewichtiger te maken kwam de pastoor de communicantjes de laatste
week voor de eerste communie in de klas nog een verhaaltje vertellen. En tot slot van de
voorbereiding moesten de kinderen voor de eerste keer echt biechten. De kapelaan gaf zelf
de voorbeelden om te biechten, die prompt bleven hangen, omdat ze zo simpel en zonder
inhoud waren. Daar kon je best mee voor de dag komen. Het deed geen inbreuk op je
persoon, op je omgeving of op je gevoelsleven. Je deed er niemand kwaad mee en het was
een gemakkelijk rijtje. En de geldigheid lag voor de hand. En zo gebeurde het dat ik
jarenlang uit de suikerpot snoepte, terwijl dat thuis niet zou voorkomen. Na het biechten was
het zaak, voor de aanstaande communicant om vrij van zonden te blijven, zodat hij de
communie kon doen met een rein “wit” zieltje. Dat viel zelfs voor één dag niet mee met alle
verleidingen. Elke onenigheid met een jaloerse broer of zus was immers al een zonde.
Als de grote dag was aangebroken, ging de communicant met zijn ouders ’s ochtends naar
de H.-Mis. Van te voren mocht men niets eten of drinken. De communicanten kregen een
voorname plaats vooraan in de kerk, want de dienst draaide om hen. In de viering hadden
sommige kinderen een taak, zoals het aansteken van een kaars of het voorlezen van een
versje. Het geheel stond onder leiding van een zuster. Het hoogtepunt tijdens de viering was
natuurlijk de communie. De kinderen moesten in een rij naar de communiebank en daar op
de knieën op gaan zitten. De handen onder het witte kleed en zodra de pastoor kwam, het
hoofd achterover houden, ogen sluiten en de tong uitsteken. De pastoor gaf dan de hostie*
op de tong. Een hostie mocht nooit met de handen worden aangeraakt en er mocht eigenlijk
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ook geen tand aan komen. De hostie is immers door de consecratie* in de
eucharistieviering* het Lichaam van Jezus geworden, zo hadden ze geleerd. Daarna liepen
de communicanten terug en dan moesten ze bidden met de handen voor de ogen. De
meeste kinderen ervoeren het doen van de eerste communie als iets heel gewichtigs. Met de
communie kwam Jezus voor de eerste keer in je hartje. Dat was niet niks. Dat je eerbied
moest hebben voor de H.-Hostie prentten de zusters wel in.
Na de kerkdienst was het thuis feest. Eerst moesten de communiekleren uit, want die
mochten niet vuil worden. Dan kwamen opa, oma, ooms, tantes, neven en nichten op
bezoek en die brachten cadeautjes mee. Het waren altijd cadeautjes die iets te maken
hadden met de eerste communie, zoals een schilderijtje met prentjes van het weesgegroet,
een beeldje van het kindje Jezus als herdersjongen, een rozenkrans* of een grote reep
chocola. Ik kreeg van mijn peettante en peetoom een zilveren rijksdaalder, een
kruiwagenwiel noemde ze dat. Een vermogen voor die tijd. ’s Middags moesten we nog naar
het lof*. Daarna kreeg de familie nog een broodje en dan was het feest afgelopen. Als
iedereen weg was, dan mocht het cadeaugeld worden geteld. Een ander vertelde: Het was
wel feest, maar ik kan niet zeggen dat het een groot feest was. Ik kreeg wel lepeltjes cadeau
die ik nog steeds gebruik. En een ander: ik deed mijn communie in 1935 bij pastoor Van Eijl.
Dat was in de crisistijd. De communie was op woensdag en er was geen feest. Nog een
ander: In 1931 was de eerste communie in de Biezenmortel wel gewoon op zondag en thuis
was het ook feest.
Ook toen al sprong de middenstand erop in, want om de speciale repen chocola zaten
wikkels met een communie-afbeelding. Vele kinderen kregen ook een dejeuneetje: een
bordje en kop en schotel met een afbeelding van de eerste communie. Het was natuurlijk de
bedoeling dat de communicant dat direct in gebruik nam. Daarna ging het de kast in om er
alleen nog uit te komen om het te bezichtigen. Wat later kwamen herinneringsprentjes in
gebruik, die de kinderen aan de familieleden mochten geven, die op het feest waren geweest.
Het is niet altijd zo geweest, dat kinderen de eerste communie deden rond hun 7e jaar. Dat is
ingevoerd in 1910 door paus Pius X. Daarvoor deed men de eerste communie rond de
leeftijd van 12 jaar. Deze paus heeft ook een stempel gedrukt op de volksdevotie* in het
begin van de twintigste eeuw. Hij propageerde, dat de mens God kon bereiken via de
zogenaamde “kleine weg” der kinderlijke vroomheid, dit als tegenwicht voor rationalisme en
materialisme. Daarbij werd ook verwezen naar de Franse karmelietes Theresia van Lisieux
(1873-1897) die kort daarvoor op 24 jarige leeftijd was overleden. Zij wordt ook Theresia van
het kindje Jezus genoemd. Na haar dood beloofde zij rozen (gunsten) op de aarde te zullen
strooien. De Heilige Theresia wordt gezien als een verwijzing naar de woorden van Lucas
(18:16-17) dat slechts wie wordt als een kind, de hemel zal binnengaan. In 1923 verklaarde
de paus haar zalig en slechts twee jaar later heilig. Daarna werd zij een buitengewoon
populaire volksheilige. Zij is meestal afgebeeld met rozen in haar handen. In heel veel
gezinnen stond een beeld van haar. Als gevolg van deze “kleine weg” kwamen er in die tijd
ook veel prentjes in omloop met daarop het kindje Jezus als een gehoorzaam kind. Vooral bij
kinderen in de eerste-communieleeftijd spraken deze prentjes aan. Zij waren dan ook
bestemd voor kinderen van deze leeftijd.
Elke dag naar de kerk en de catechismus*
Na de eerste communie gingen veel kinderen ’s ochtend vóór school nagenoeg elke dag
naar de kerk. Dat was niet altijd zo geweest. Pastoor Van Eijl schrijft in 1906 in zijn dagboek:
Het dagelijks mishoren van de kinderen, dat bij het aanvaarden van mijn pastoorsschap niet
bestond of in onbruik was geraakt, heeft veel moeite gekost. Bedreigingen noch beloningen
heb ik gespaard. Vooral bij het naderen van een vakantie moest ik inscherpen dat een
schoolvakantie geen kerkvakantie is. De inspanningen van Van Eijl hadden succes, want
later werd dagelijks naar de mis gaan wel gewoonte. De zusters en fraters gebruikten allerlei
middelen om dat te bevorderen. Wij kregen van de zusters een blad met daarop roosjes
gestempeld. Elke dag dat we naar de kerk waren geweest, mocht ik een roosje kleuren. Als
het blad vol was en allemaal gekleurde roosjes had, dan kregen we iets. Ik denk een prentje
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of zoiets. Vooral de kinderen die achteraf woonden, hadden ’s ochtends al een flinke
wandeling achter de rug. Na de mis ’s morgens gingen wij altijd naar opa en oma die op törp
woonden. Daar kregen we een boterham, voor we naar school gingen. Dat was ons eerste
eten want voor je naar de kerk ging, at je niet want anders mocht je niet te communie.
Gebruikelijk was het dat buurkinderen samen liepen waarbij de oudste kinderen de jongste
mee in de gaten hielden. Wij woonden nogal achteraf en ik hoefde daarom van thuis niet
elke dag naar de kerk. In de vastentijd drongen de zusters aan om elke dag te gaan. Ik vond
het erg vervelend, dat de zusters geen rekening hielden met kinderen die verder weg
woonden. Dat speelde midden vijftiger jaren.
De belangrijkste punten van het rapport waren die voor catechismus*, godsdienst, gedrag en
vlijt. Op de Petrusschool kregen de leerlingen in de oorlogsjaren een wekelijks puntenlijstje
voor gedrag, ijver en catechismus mee naar huis. De hoogste cijfers waren 5-5-4. Waren die
punten niet goed, dan was het thuis niet pluis. Op strafwerk van school volgde geheid nog
straf van thuis Toen stonden ouders altijd achter de onderwijzer. Zonder discussie gingen zij
er van uit, dat die het bij het rechte eind had.
De zusters en fraters zorgden voor het geestelijke onderricht. Er waren allerlei
ondersteunende materialen ter beschikking. Denk maar aan de schoolplaten met bijbelse
verhalen, die werden speciaal tegen de muur van het klaslokaal opgehangen. Als we goed
ons best hadden gedaan, kregen we geen snoepje maar wel een prentje met een
godsdienstige afbeelding. En we leerden vrome versjes.
Veel schoolmaterialen, ontworpen door fraters, waren doorspekt van het geloof. Ook gaven
de fraters les in bijbelse geschiedenis. Maar het best in de herinnering zit toch de
catechismusles*. Pastoor Van Eijl gaf zelf catechismusles* in de kerk. Hij liet dat niet over
aan fraters en zusters. Er was een kleine en grote catechismus*. De kleine catechismus*
was voor de derde en vierde klas en de grote voor daarna. De les als voorbereiding op de
plechtige communie ging als volgt. De leerlingen moesten in de kinderbanken gaan zitten,
voor in de kerk bij de communiebanken. De meisjes zaten aan de kant van het Maria-altaar
en jongens aan de Lambertuskant. Het was voor schooltijd en niet per klas maar per
geboortejaar. De kinderen die voor Pasen 12 jaar werden mochten meedoen. De plaatsen in
de kerk waren verdeeld volgens het alfabet. Daarom kennen wij onze leeftijdgenoten zo
goed want wij wisten precies wie waar zat. Pastoor Van Eijl stond voor de communiebank en
legde bepaalde hoofdstukken uit en die moesten we de volgende keer dan van buiten
kennen, zowel de vragen als de antwoorden. Bij de plechtige communie moest je de hele
catechismus* uit je hoofd kennen. Bijna iedere geïnterviewde kende nog de eerste vraag:
Waartoe zijn wij op aarde? Mensen met een leeftijd van 65 en ouder geven het oude
antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in den hemel te komen. Jongere
mensen geven als antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het
hiernamaals gelukkig te zijn. De vernieuwing van de catechismus* in 1948 was al een echte
modernisering: je mocht voortaan ook op aarde gelukkig zijn. Toen in woorden nog een klein
verschil maar later door betere economische omstandigheden misschien wel het grootste
verschil met de tijd voor de oorlog. De eerste vraag maakte zoveel indruk dat er allerlei
grapjes over bestonden: Een van mijn klasgenoten gaf als antwoord: “Wij zijn op aarde om
strikken te zetten en daardoor hazen te vangen maar de boswachter wil dat beletten”. De
frater kon het niet waarderen.
Het was toch een hele zit voor de kinderen. Iedereen moest eerst naar de mis en dan kwam
de catechismusles*, dan tussendoor iets eten en om negen uur weer op school zijn. Het was
ook vaak erg koud in de kerk. Ik heb zelf eens gezien, dat pastoor Van Eijl een kruik had en
af en toe zijn handen ging warmen.
Naast de 548 vragen en antwoorden uit de catechismus* moesten ook uit het hoofd worden
geleerd de oefeningen van geloof, hoop, liefde en berouw, de “Tien geboden van God” en de
“Vijf geboden van de Heilige Kerk”. Je moest wel van alles uit je hoofd leren, maar je
begreep er niet veel van. Welk kind begreep de woorden: ge zult geen onkuisheid begeren?
Toch niemand… en het werd niet uitgelegd of op een manier dat niemand het snapte.
Bijvoorbeeld: pater Gaudiosus maakte zich er gemakkelijk vanaf. Op de vraag wat
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onkuisheid betekende, antwoordde hij: “Je mag niet naar dikke benen van vrouwen kijken”.
Van de 10 geboden gingen er twee over onkuisheid, dus dat moest wel belangrijk zijn. Dat
voelde ieder kind wel aan. Volgens de catechismus* vernietigt onkuisheid de onschuld en
brengt de mens tot vele andere zonden. Het was dan ook niet voor niets, dat er vaak voor
gewaarschuwd werd. Onkuisheid was ook een hoofdzonde, kreeg je te horen, maar het
woord seks kwam nooit ter sprake. Om te weten wat wel en niet mocht bracht de
catechismus* altijd uitkomst: het zesde gebod (ge zult geen onkuisheid doen) verbiedt alle
uitwendige zonden van onkuisheid; het verbiedt ook onzedige handelingen, blikken,
gesprekken, gezangen en lectuur, toneel- en filmvoorstellingen, die tot onkuisheid kunnen
leiden. Daarenboven mocht je dus ook nog geen onkuisheid begeren, dat wil zeggen: niet
vrijwillig behagen scheppen in onkuise gedachten. Je mocht dus eigenlijk niets en alles was
zonde als het over de andere sekse ging.
Sommige zaken uit de catechismus* waren moeilijk uit te leggen. Bijvoorbeeld dat er maar
één God is, bestaande uit drie personen: God de vader, God de zoon en God de Heilige
Geest. Dan maakte de frater een vergelijking met drie brandende kaarsen die men bij elkaar
kan houden en dan samen één vlam maken.
Een heel ander verhaal: Pastoor Van Eijl versleet verschillende catechismussen* en
missalen* op de hoofden van de kinderen. Als hij dan een tik had uitgedeeld, had hij er direct
daarna weer spijt van. De getroffene kreeg dan een paar centen waarvoor hij een snoepje
mocht gaan kopen bij Mieke Kremers in het Kloosterpaadje.
Pastoor Van Eijl kon over het algemeen goed met kinderen overweg en de jongens van het
patronaat* waren zijn lievelingen. Pastoor Prinsen had er meer moeite mee. Hij zei eens:
jullie zitten wel te luisteren, maar jullie begrijpen er niets van.
Gaudeamus
Naast het geven van onderwijs deden de fraters veel voor de jeugd. In 1947 hebben enkele
fraters Gaudeamus opgericht, een koor voor jongens van de lagere school. Vele
Udenhouters hebben nog mooie herinneringen aan dat koor. Voordat je echter toegelaten
werd bij Gaudeamus, was er een lange weg te gaan. In de tweede klas konden jongens bij
het koor “De vrolijke zangertjes 1”. Dit noemde men de kleine zangles. Het vervolg was de
“De vrolijke zangertjes 2”. Dit koor kreeg later de naam “De mussen”. De muziek werd
geleerd uit een boek dat “Transponerend zingen” heette. Dat boek was geschreven door de
vader van elektricien Willy Hoppenbrouwers. Pas daarna kon men bij Gaudeamus en daarin
waren weer meerdere rangen te behalen. Er werden cijfers gegeven voor schriftelijk werk,
ademhaling, gehoor, maat, lied en theorie. Ook kreeg je een getuigschrift bij het behalen van
een rang.
Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Gaudeamus. Nu nog ben ik bij het koor Cantique en dat
komt omdat ik bij Gaudeamus plezier kreeg in het zingen. Een bijzondere herinnering heb ik
aan een nachtmis met Kerstmis, die wij zongen. De mis begon om twaalf uur ’s nachts en wij
mochten op het koor staan. Daar stonden dan wel eens enkele mannen die vanaf daar de
mis bijwoonden. In die nacht stond daar iemand naast het orgel. Die stond wat te dutten en
plotseling halfweg de mis viel hij letterlijk in slaap en raakte daarbij vol met zijn handen de
toetsen van het orgel. Dat gaf plotseling een vreselijk lawaai in de kerk en iedereen keek om.
Ook onze slaap was in een klap over en het was die kerst het gesprek van de dag.
Gaudeamus is het meest bekend geworden door de opvoering van sprookjesoperettes. Het
hoogtepunt was “Bloemenparadijs” in 1950 bij de opening van het nieuwe patronaatsgebouw.
Het koor had toen 60 leden. Maandenlang trok die operette veel publiek met telkens een
uitverkochte zaal. Er zijn wel 16 uitvoeringen geweest met 420 bezoekers per keer. Ook de
pers besteedde er veel aandacht aan. Later zijn nog meer operettes opgevoerd, waaronder
“De kleine wever Johannes”. Gaudeamus heeft bestaan tot ongeveer 1970, toen vertrok
frater Servatius uit Udenhout.
Bij Gaudeamus hoort ook de naam van tante Cor Brekelmans, die onder andere zorgde voor
de tenues van de koorleden.
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De pastoor op straat tegenkomen
De pastoor stond in hoog aanzien. Op allerlei manieren kwam dat tot uitdrukking. De
parochianen volgden trouw zijn bevelen op die hij vanaf de preekstoel bekend maakte aan
zijn “beminde gelovigen”. De parochianen vroegen zijn raad over allerlei onderwerpen. Hij
regelde samen met de burgemeester het reilen en zeilen in het dorp. De pastoor was ook
een opvallend figuur met speciale kleding. Hij droeg een lange zwarte toog* en een wit
boordje. Op zijn hoofd droeg hij een bonnet*. Iedereen begroette de pastoor op straat en hij
kende zijn “schapen als een echte herder”. Zijn kapelaans waren zijn werknemers en die
dienden hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen.
Een van de dingen die mij is bijgebleven, is dat als we de pastoor op straat tegenkwamen
terwijl hij de communie rondbracht (bij zieken of ouderen thuis), dat we dan van de fiets
stapten, knielden, het hoofd bogen en een kruis maakten. Je kon zien dat hij de communie
naar zieken bracht, omdat hij dan een stola* om had over zijn toog*. Ging hij iemand
bedienen, dan liep er ook een misdienaar mee. Als je de pastoor tegen kwam zonder stola*,
dan was je verplicht hem te groeten door twee vingers naar je hoofd te brengen en “dag
meneer pastoor” te zeggen. Jongens moesten hun pet afzetten, vóór de oorlog droeg iedere
jongen nog een pet. Een ander had ook een mooi verhaal: Als je voor de kerk doorliep, dan
knielde je. Zelfs als de jongens van den Biezenmortel ruzie hadden tegen jongens van ’t
Winkel, dan knielden ze heel snel als ze elkaar achterna zaten en voorbij de kerk kwamen.
Misdienaar
Pastoor Van Eijl was zelf misdienaar geweest in Udenhout, in de periode dat hij bij Paulus
Borsten op kostschool zat. Hij repte daarover in zijn eerste preek in Udenhout in 1903: Daar
aan de communiebank heb ik voor 30 jaar het geluk gesmaakt voor het eerst aan te zitten
aan de Tafel des Heren. Daar werd onder de zorgzame leiding van pastoor Cuijpers in mij de
grondslag gelegd van een christelijk leven.
In Udenhout waren op meerdere plaatsen misdienaars nodig. Allereerst in de SintLambertuskerk, dan op Sint-Felix en ook nog op Sint-Vincentius. Rond 1950 was er één
kapelaan die alle misdienaarbeurten verdeelde. Iedere zaterdagmorgen hing er achter in de
sacristie* een lijstje en daar moesten de misdienaars dan gaan kijken, wanneer zij die week
aan de beurt waren. Toen was het op zaterdagochtend nog school en daarom kostte het
weinig moeite om even te gaan kijken. Voor de kapel in het fraterhuis hadden de fraters
echter een eigen indeling, dat regelde de kapelaan niet. Voor het misdienen in die kapel
kwamen vaak alleen fraterkandidaten in aanmerking. Nog vroeger hadden ook Huize Felix
en Huize Vincentius eigen misdienaars, die door de zusters werden opgeleid.
Op 10-jarige leeftijd werd ik hulpmisdienaar. Ik mocht nog geen gewone misdienaar zijn
omdat ik de Latijnse gebeden zoals het confiteor* nog niet kende. Misdienaar werd je niet
zomaar. Allereerst was het alleen voorbehouden aan jongens. De pastoor of een kapelaan
selecteerde die. Zij benaderden kinderen van goede katholieke gezinnen uit de 4e klas. Het
moesten ook brave en godsdienstige kinderen zijn. Je werd ervoor gevraagd. Eerst kreeg je
vier weken les van een kapelaan. Je moest de Latijnse antwoorden uit je hoofd leren.
Daarna liep je enkele keren mee met een ervaren misdienaar. Zo leerde je om op het juiste
moment en op de juiste manier te bellen, hoe met wierook om te gaan en de andere taken te
verrichten zoals met de ampullen* naar de priester te gaan. Het leuke van misdienaar was,
dat je ook onder schooltijd af en toe de mis mocht dienen. Het stiekem van de miswijn
drinken viel wel mee, we waren veel te bang om zonden te doen in de nabijheid van God die
alles zag. We hadden er wel eens plezier in om de kwast extra van water te voorzien als een
bekende gezegend moest worden.
Op gewone dagen droegen de misdienaars een zwarte toog* met een witte superplie* en op
speciale dagen was de toog* rood. Pastoor Van Eijl schafte zelfs blauwe misdienaartogen
aan voor de hoogfeesten van Maria. Als er meerdere misdienaars tegelijk moesten dienen
moest een misdienaar wel eens een veel te kleine toog* aan. Dat was geen gezicht. Je
mocht als misdienaar ook geen vuile schoenen hebben. In de winter viel dat niet mee want je
moest vaak in het donker te voet naar de kerk en het was vroeger overal slijk op de wegen in
Udenhout. Ook moest je met schone handen komen kan ik me nog herinneren. Voor
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menigeen was het misdienaar zijn ook de eerste stap richting een latere studie op een
seminarie* of juvenaat*. Mijn broer wilde ook wel misdienaar worden. Hij kreeg onderricht
van kapelaan Sliepen. Bij het eerste optreden bij pastoor Van Eijl lukte het confiteor* niet.
Die werd daarop des duivels op de kapelaan en die kreeg voor “straf” geen misdienaars
meer. Telkens als de kapelaan de mis deed vroeg hij mijn broer of een ander naar voren en
die moest dan de mis dienen zonder misdienaarkleren.
Een ander verhaalde: Nog altijd herinner ik me de plechtig uitgesproken tekst in een
huwelijksmis: “Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zich binden aan zijn
vrouw en die twee zullen zijn één vlees. Want wat God verbonden heeft dat zal de mens niet
scheiden”. Vooral als de pastoor die tekst uitsprak met zijn van goede sigaren doorrookte,
sonore stem in zijn pastoors-Brabants, dan maakte dat diepe indruk op mij. Ik kon me er
niets bij voorstellen: één vlees en binden aan zijn vrouw. Scheidingen kwamen in die tijd
slechts zéér uitzonderlijk voor en onttrokken zich aan mijn belevingswereld.
Soms trakteerde de pastoor de misdienaars. In de tijd van pastoor Van Eijl kregen de
misdienaars zelfs een glas wijn en een sigaar na plechtige processies! In de oorlogstijd was
de jaarlijkse traktatie niet meer dan een beperkt feestje in de tuin van de pastorie. Maar later
in de vijftiger jaren was het een uitstapje naar de Efteling. Bij ons moest je alle extra’s
afgeven. Dat ging in een gezamenlijke pot en daarmee gingen we naar de Efteling. De
kapelaan regelde daarvoor een paard en wagen als vervoermiddel. En een ander over het
begin van de jaren vijftig: Aanvankelijk mocht je op je eigen fiets een dag achter de brommer
van de kapelaan aantrappen om ergens je boterham te gaan opeten. Daarna gingen we naar
een speeltuin en daar kreeg je een flesje Exota limonade en een Jamin-ijsje en dat was al
een hele traktatie. Kapelaan Van Erven organiseerde voor de misdienaars bedevaarten naar
de martelaren van Gorkum in Den Briel. Dat was een dagreis. Vroeg op en met de bus naar
Tilburg waar een heleboel bussen aansloten. In Dordrecht stapten we op de boot, want ook
de martelaren hadden dat stuk eens gevaren. In Brielle zelf was niets te beleven. Een
plechtige hoogmis, een processie, een lof* en een uitstelling* van het Allerheiligste* op het
martelarenveld, vulden de dag. Op de boot heen en terug baden de bedevaartgangers en de
jeugd onttrok zich daar meestal aan om spelletjes te doen op het boven- en benedendek. De
broedermeesters* probeerden voortdurend de misdienaars in het gareel te houden. Het
volgende jaar mochten we mee naar Kevelaer. Het eerste jaar voor één dag en het jaar
daarop voor twee dagen. Kevelaer lag in het buitenland en dat was zeer interessant, je
moest daar een paspoort voor hebben. In Kevelaer bezochten we ook een mis, het lof* en
deden mee aan de processie. Ook de harmonie en gildenbroeders gingen mee. We waren
inmiddels op een leeftijd, dat we al enig oog kregen voor de meisjes die als bruidje
meegingen. In Kevelaer was veel te beleven. Er waren sigarettenautomaten, gokkasten en
andere dingen die wij niet kenden. Als we ’s zondags terugkwamen, dan gingen we met een
lampionoptocht vanaf de overweg naar de Lambertuskerk waar nog eens een lof* ter
afsluiting werd gehouden. Het is ook lang gebruik geweest dat de misdienaars met
Sinterklaas een grote taaiman mochten gaan halen op de pastorie.
De mis dienen op Sint-Felix of op Vincentius was plezieriger dan in de kerk. Daar kreeg je na
de mis altijd wat te eten, want je was ’s morgens vroeg nuchter op pad gegaan om de mis te
dienen en te communie te kunnen gaan. Vooral op feestdagen was het goed mis te dienen
bij de zusters omdat er altijd wel iets extra’s was, zoals paaseieren, peperkoek of zoiets. Bij
St.-Felix moest de misdienaar rector Sars mee het altaar op helpen, omdat die slecht ter
been was. Bij Vincentius moest je vaak tussendoor met het kwispedoor (spuwpotje met
dekseltje) het altaar op omdat rector Van Teeffelen astmatisch was en veel last had van
slijmafzetting. Ik herinner me een misdienaar die daar niet tegen kon en met kwispedoor en
al flauwviel op de altaartrappen. Hij was te nieuwsgierig en had toegekeken in plaats van de
andere kant op te kijken.
De mis spelen op een speelgoedaltaartje
Als er een familielid in een klooster zat, dan vroeg die geregeld aan de ouders of een
bepaald kind interesse had in het kloosterleven. Een kind kon zo’n vraag ook rechtstreeks
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verwachten van een heeroom of tante zuster. Ook kwamen er paters en zusters op bezoek
bij bepaalde families om te informeren, of er belangstelling was bij een van de kinderen voor
het klooster. Natuurlijk gingen zij niet van huis tot huis, maar planden hun bezoeken
zorgvuldig.
Het kwam nogal eens voor, dat de oudste of tweede zoon voor een priesteropleiding koos.
Bij onze buren ging dat zo: de buurvrouw zei: “onze Kees wordt pastoor”. Als Kees daarop
niet reageerde, dan herhaalde ze zeer nadrukkelijk: “onze Kees wordt pastoor, war Kees”.
En Kees knikte gewillig. Ouders die dat wilden, konden stimuleren dat een zoon voor een
priesteropleiding koos. Zij begonnen daar dan al vroeg mee. Tegen Sinterklaas timmerde
vader een altaartje in elkaar en Sinterklaas reed dat samen met allerlei misattributen in
speelgoedformaat. Bij het mis spelen stond de rolverdeling bij voorbaat al vast. De beoogde
priesterstudent speelde voor pastoor. Zijn kleine broertjes waren misdienaar. De zusjes
waren het kerkvolk en een pepermuntje ging door voor communie. Als kazuifel* droegen ze
een papieren zak met daarop een kruis getekend. Wij gebruikten met grote regelmaat ons
huisaltaartje op zolder om met vriendjes en vriendinnetjes mis te spelen. Mijn oudere broer
en onze buurjongen waren al misdienaar en hadden alles al onder de knie. Vooral het devote
optreden van onze buurjongen droeg erg bij aan het serieuze karakter waarmee alles
geoefend werd. Van kinds af aan had hij het voornemen om pastoor te worden en in die rol
leefde hij zich helemaal in. Hij was bloedserieus en kon er geen waardering voor opbrengen
toen mijn oudere broer een keer de pepermuntjes had verruild voor mottenballen. De mis
was acuut afgelopen en proestend liepen we naar de kraan om de mond te spoelen.
De kindsheid*
Thuis hadden de meeste mensen een missiebusje* staan van de een of andere missie-orde
of –congregatie*. Bij tijd en wijle kwam een zelatrice* het geld van het missiebusje* ophalen.
Hiermee werden de missionarissen ondersteund. Gebruikelijk was het ook om zilverpapier,
postzegels, sigarenbandjes of oud papier te sparen voor de missie. De opbrengst daarvan
werd opgestuurd naar de missie. Soms was dat een missionaris uit de eigen parochie.
Daarnaast was er de kindsheid*. Dat was een vereniging die tot doel had om aandacht bij de
kinderen te vragen voor de missie en de uitbreiding van het katholieke geloof. Er was een
jaarlijkse kindsheidoptocht en daarin liepen de verschillende buurtschappen in groepen mee.
Een ouder meisje uit de buurt had de leiding van zo’n groep en die werd “kloek” genoemd.
Deze kloek was veelal ook zelatrice* voor de kindsheid. In de optocht waren de kinderen
verkleed, bijvoorbeeld als missionaris, missiezuster of als missiekinderen en daarbij waren
de Chineesjes en negertjes het populairst. De kinderen kregen van thuis wat geld mee. Het
grootste gedeelte gaven ze aan de kloek. De kloek gaf dat op haar beurt aan de kerk voor de
missie. Van een klein gedeelte, meestal enkele centen, mochten de kinderen na afloop een
snoepje gaan kopen bij Sjoke Ebben, Mieke Kremers of bij Anneke Heemskerk. Toen ik jong
was regelde Bertha van Iersel dat allemaal. Zij was ook zelatrice* van de kindsheid. Na de
kerkdienst kreeg iedereen snoep uit de mand van tante Bertha.
Er was ook een missienaaikring. De leden maakten allerlei spullen voor de missie, gebreide
sokjes, babykleren, priestergewaden en dergelijke. Dat gebeurde bij een van de leden thuis,
vaak bij Marie Kruijssen in de Groenstraat. Jaarlijks hield de missienaaikring bij de zusters
van Huize Felix een missietentoonstelling, waar zij de gemaakte artikelen tentoonstelden.
Het was een soort fancy fair*. Allerlei artikelen werden verkocht, er waren gokspelletjes en er
was een loterij met prijzen, die bij elkaar geschooid waren. Alles voor het goede doel: de
missie en de missionarissen.
In 1922 bestond de parochie 200 jaar en toen organiseerde het kerkbestuur onder andere
een grote missietentoonstelling in het patronaat*. Pastoor Van Eijl schreef daarover: Een
buffet met niet alcoholische dranken, versnaperingen en loterijen herschiepen het patronaat*
tot een kermisterrein. In de Pauluszaal waren voortdurend lichtbeelden. Tot driemaal toe
zette men het toneelstuk “Het doopsel van Tomi” op de planken dat over de missie ging. De
aanwezige missiepaters en missiebroeders hadden al die dagen druk te werken, zoveel
bezoek was er geweest. Naast de tentoonstelling werd ook een missiebeurs opgericht tot
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opleiding en onderhoud van Udenhoutse missionarissen. Achter in de kerk kwam een
offerblok te staan voor de missiebeurzen.
Missionarissen hebben door de jaren heen veel indruk gemaakt bij het thuisfront en dus ook
bij de jeugd. Dat gold zeker voor een missionaris in de familie of uit de buurt. En sommige
missionarissen hadden een uitstraling in de wijde omgeving, zoals Peerke Donders (18091887). Heel dichtbij op loopafstand van Udenhout stond zijn geboortehuis. Veel Udenhouters
bezoeken nog dit bedevaartsoord. Peerke maakte indruk, omdat hij met veel
doorzettingsvermogen op latere leeftijd priester werd. Hij startte de priesteropleiding pas op
31-jarige leeftijd. Jarenlang werkte hij onder de melaatsen van Suriname waarbij hij zichzelf
volledig wegcijferde.
Pastoor Van Eijl was in het bezit van een handgeschreven brief van Peerke Donders, die hij
op 5 oktober 1843 had geschreven aan de “godsvruchtige dochter” Johanna Cornelia Manni.
Pastoor Van Eijl heeft op 27 januari 1928 deze brief geschonken aan het grootseminarie* te
Haaren.
Ook op school besteedden de fraters en zusters aandacht aan de heidense kinderen die in
de missie door de missionaris bekeerd moesten worden. Als er een Udenhoutse missionaris
op verlof was, dan kwam die wel eens een verhaal vertellen op school. Dat maakte grote
indruk. Kinderen die een missionaris in de familie hadden, kregen bijzondere postzegels, als
de missionaris weer eens een brief had gestuurd. Ook in het lesmateriaal kwam de bekering
van de kinderen in de missiegebieden aan de orde. In het bekende tijdschrift de
Engelbewaarder kwamen veel spannende verhalen voor over de missie. Die verhalen gingen
over arme mensen in hutjes waar ’s nachts wilde dieren kwamen en natuurlijk over het
succes van de bekering van die missiekinderen.
Het biechten
Wat van de catechismus* is blijven hangen is, dat je véél en veel verschillende zonden kon
doen. Dat maakte je innerlijk angstig, vooral als je iets op je kerfstok had. Wij werden om de
twee weken klassikaal naar de biechtstoel gestuurd en dat gaf opluchting.
Kinderen vonden het biechten niet plezierig. Ik vond biechten verschrikkelijk. Altijd moest je
een rijtje zonden verzinnen. Meestal was dat hetzelfde: “ruzie gemaakt met broers en zussen,
omgekeken in de kerk, brutaal geweest tegen mijn ouders, stiekem een snoepje weggepakt
etc.” Had je echt iets verkeerds gedaan, dan durfde je het niet te zeggen en dan was dat nog
een zonde extra. En een ander: Wij gingen regelmatig met de hele klas en dan moest
iedereen om de beurt gaan biechten. Een keer was ik iets vergeten en dat vertelde ik tegen
de zuster. Toen kon ik weer achteraan sluiten en opnieuw biechten. De penitentie* was ook
altijd hetzelfde: drie onzevaders en drie weesgegroetjes en “een oefening van berouw” dat in
de biechtstoel moest worden opgezegd. Achteraf had voor sommigen het biechten ook wel
iets bijzonders. Biechten was bij ons thuis ongeveer synoniem aan geknipt worden. Eenmaal
in de maand moesten wij van ons moeder gaan biechten. Dat viel dan altijd samen met de
zaterdag dat Jan Swaans bij ons thuis kwam knippen. Hij knipte vader, mijn broers en mij op
volgorde van leeftijd. Dat ging behoorlijk snel, dus lang hoefde je nooit te wachten. Het
model was ook altijd hetzelfde: bloempotkapsel. Jan Swaans had een knipmachientje dat op
pure handkracht werkte. Hoe meer haast hij had, hoe meer haren het machientje eruit trok in
plaats van te knippen. Of hij stond onder het knippen met een sigaarstomp in zijn mond te
kletsen met mijn vader. Als je niet stil zat of au riep kreeg je een draai om je oren. Later
mochten we naar de kapsalon, pal naast de kermiswei waar nu het bejaardenhuis staat.
Toen werden knippen en biechten ontkoppeld. Als je ging biechten, ging iedereen aan de
buitenkant van een bank zitten. Als er weer enkele waren geweest, schoof iedereen weer
enkele banken op. Je had bij het biechten op drukke dagen drie mogelijkheden. Links in de
kerk, de alleenstaande biechtstoel van pastoor Prinsen, waar altijd ruimte genoeg was. Hij
was niet geliefd als biechtvader*. Rechts de twee biechtstoelen van de “herdershonden” de
kapelaans Van Lierop en Simons. Beide kapelaans waren zeer in trek als biechtvader*. Ze
waren jong en werelds, als de pastoor tenminste niet in de buurt was. Na kapelaan Simons
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kwam kapelaan Van Erven. Ook een geliefde biechtvader*. Hij luisterde aandachtig, maar
was wel verlegen. Hij had de achterste biechtstoel aan de rechterkant. De meeste
parochianen kozen altijd dezelfde biechtvader*. Soms was het lang wachten. Ooit is me
werkelijk het volgende overkomen. Ik zat al lang te wachten. Ik zat wat naar de zijwang van
de tegenoverliggende bank te turen. De biechtstoel was er een zoals zo vele. Mooie
eikenhouten uitvoering met guirlandes en een engeltje. Middenin een prominente plaats voor
de biechtvader*, met deurtje en voorhang. Aan iedere zijkant een tot de helft afhangende
voorhang, geen deurtje en in het hokje een knielbank voor een schuifraampje. Ik hoorde het
ene schuifje dicht gaan en het andere open. De biechteling kwam naar buiten. Ik was aan de
beurt en meteen dat ik opstond om naar de biechtstoel te gaan, kwam er plotseling een
vrouw van achter me aangestoven en schoot met vaart voor me de biechtstoel in. Even was
ik verbouwereerd, maar dan besloot ik toch om de mij toebehorende plek te gaan innemen.
Ik zette me in de krappe biechtstoel naast de haastige vrouw. Die begon me zachtjes te
porren en probeerde me de biechtstoel uit te werken. Maar ik hield stand en bleef zitten.
Blijkbaar was de kapelaan nieuwsgierig geworden door het gestommel en gaf snel de ander
de absolutie*. Het schuifje ging open en hij keek verwonderd de vrouw en mij aan. Ik zette
mijn braafste gezicht op en wachtte af. Dan vroeg de kapelaan: “wat is hier aan de hand”.
Waarop ik zei, dat ik aan de beurt was en dat die vrouw was voorgeschoten. “Nou dan zegde
gij het mar as ge zo’n haast hebt” zei de kapelaan tegen die vrouw. Waarop deze mij met
een nijdig gezicht toe siste: “verdommes snotjong, degge daor bent”. Gehaast en met een
onweersgezicht en schaamrode kop verliet ze de biechtstoel.
De normale gang van zaken was zo. Na al het gewacht kwam je uiteindelijk in de donkere
biechtstoel. Je hoorde dan aan de andere kant wat gefluister. Soms als er een oude man of
vrouw zat, dan ving je wel eens wat woorden op. Dat aan de andere kant de oefening van
berouw werd opgezegd kon je wel horen aan de intonatie. Zodra het stil werd aan de andere
kant, ging het schuifje daar dicht en het schuifje aan jouw kant open en dan was je aan de
beurt. Door het rooster kon je dan het bekende rijtje opzeggen en mompelde de priester wat.
Daarna moest je de oefening van berouw opzeggen. Dan nog even in de kerk de penitentie*
bidden en het voornemen maken niet meer te zondigen.
Het sacrament* van de biecht.
Het sacrament van de biecht is door Christus ingesteld uit barmhartigheid voor de zwakheid
van de mensen. In de biecht worden de zonden vergeven die na het doopsel zijn bedreven.
De zonden worden kwijtgescholden. Dat gebeurt door de absolutie* van de priester. Op
voorwaarde dat de voorbereiding goed is geweest, dat wil zeggen dat degene die gaat
biechten een goed gewetensonderzoek heeft gedaan. Hij moet ook berouw hebben en de
penitentie* volbrengen. Men moest vroeger tenminste eenmaal per jaar biechten. Omdat
men in de paastijd de communie moest ontvangen, was het gebruikelijk om daaraan
voorafgaand te biechten. De biechtstoelen waren in de paastijd dan ook extra druk bezet.
Het te communie gaan en het biechten in de paastijd noemde men “Pasen houden”
De priester heeft een biechtgeheim. Dat wil zeggen dat hij zonden, die tegen hem zijn
beleden, nooit openbaar mag maken.
.
Het vormsel
Eenmaal in de twee jaar kwam de bisschop het vormsel toedienen aan de kinderen van de
hoogste klassen. Ieder kind moest apart naar voren komen en de bisschop gaf met twee
vingers een tik op de wang. Vanaf dat moment was je “soldaat van Christus”.Thuis
besteedde men er verder weinig aandacht aan. Ik moest gevormd worden en die morgen liep
ik met een fluitje in mijn mond door het “klosterpedje” richting kerk. Ik floot er lustig op los
totdat dat fluitje uit mijn mond viel op de grond in het zand. Geen nood, zou je zeggen, maar
toen ik het fluitje had opgeraapt, langs mijn broek had afgeveegd en weer in mijn mond had
gestoken, toen slikte ik pardoes één of misschien wel meer zandkorreltjes door! Ik was niet
meer nuchter en kon dus niet te communie! Wat een ellende! Rij voor rij dirigeerde de frater
ons naar de communiebank. Hoe kon ik blijven zitten? Iedereen zou dan wel begrijpen, dat ik
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niet in staat van genade* was. Ik moest dus wel gaan, ook al wist ik dat ik daarmee een
doodzonde beging. En daarna heb ik me ook nog laten vormen. Ik heb het indertijd niemand
durven vertellen, mijn ouders niet, mijn vrienden niet en zelfs de frater niet. Maanden heb ik
in doodsangst geleefd. Het angstzweet brak me telkens weer uit als ik eraan dacht. Dag en
nacht dacht ik eraan. Ik was verloren. Uiteindelijk ben ik toch gaan biechten, met meer dan
lood in mijn schoenen. Dat moest wel, wilde er ooit nog iets van mij, van mijn leven en van
mijn eeuwige zaligheid terecht komen…. Ik was gauw klaar! Drie onzevaders en drie
weesgegroeten was de penitentie*. De dienstdoende kapelaan besteedde er domweg geen
aandacht aan. Hij vroeg niets en sprak geen woord van troost. Kennelijk had hij op het
seminarie* geen kinderpsychologie gehad. Mijn God, ik kan er nog om janken.
Het sacrament* van het vormsel
Dit is een sacrament, waarin door de handoplegging en zalving met de Heilige Olie
(Chrisma*) en het uitspreken van de sacramentswoorden de genade* gegeven wordt om het
geloof standvastig te belijden in woord en daad. En dus ook uitkomen voor het katholieke
geloof en er trots op zijn. De vormeling moet gedoopt en in staat van genade* zijn (en
bijvoorbeeld geen doodzonde op zijn geweten hebben). Het vormsel is een officiële
bevestiging van het lidmaatschap van de katholieke kerk. Het vormsel wordt toegediend door
de bisschop of diens vervanger, de coadjutor*. Hij geeft daarbij met twee vingers een tik op
de wang.
De plechtige communie
In de zesde klas van de lagere school op ongeveer 12-jarige leeftijd, deed men de plechtige
communie. Daar zat de hernieuwing van de doopbeloften* in begrepen. Dat was in Udenhout
altijd op Passiezondag, dus twee weken voor Pasen. Ook bij de plechtige communie kregen
de kinderen nieuwe kleren. In de tijd van pastoor Van Eijl kregen de kinderen, waarvan de
ouders geen nieuwe kleren konden betalen, toch nieuwe kleren. De pastoor zorgde wel voor
een oplossing. Of dit van de Vincentiusvereniging, van den Armen, van de parochie of van
de pastoor zelf kwam, dat weet ik niet, maar iedereen was in het nieuw. Ik kreeg mijn nieuwe
kleren van mijn peettante en de nieuwe schoenen kreeg ik van thuis. Dat ‘in het nieuw
steken’ heeft bij vele gezinnen hoofdbrekens gekost.
Bij de laatste voorbereiding op de plechtige communie verbood pastoor Van Eijl de jongens
en meisjes om nog op school te komen. Het zou nadelig zijn. Hij zei: De duivel, die ik eruit
gejaagd heb, moet er in de school zeker weer in komen.
De dag verliep als volgt: er waren twee missen, een om half acht en een om half negen.
Daarna gingen we met bruidjes naar Sint-Felix, waar gezamenlijk gegeten werd. Het eten
was geschonken door de parochianen. Hier had de pastoor om verzocht. Ter herinnering liet
hij op zaterdagmiddag om vijf uur de klokken luiden en dan kon men etenswaren naar St.Felix brengen. De Udenhoutse mensen zeiden dan: “Hoor de klokken gaan van bim-bam, ze
zingen: breng brood, breng ham”. Iedereen en zeker de ouders van de communicanten
voelden zich verplicht er aan mee te doen. Men bracht krentenmik, peperkoek, koffie en
andere lekkernijen. Na de koffietafel bij de zusters ging iedereen weer in optocht naar de
gezongen hoogmis en ’s middags behoorde je ook nog naar het lof* te gaan, waarna
iedereen een mooie herdenkingsplaat kreeg met de eigen naam erop. Ondanks de vastentijd
was het thuis toch groot feest. Dan kreeg men een cadeau zoals een kerkboek, een
wijwatervaatje of een missaal*. Menigeen kreeg op die dag ook zijn eerste horloge. Ook
mochten jongens soms hun eerste pilsje drinken of hun eerste sigaret roken. Dat laatste was
toen voor meisjes nog niet weggelegd.
Kostschool
Een aantal kinderen - vaak uit de middenstand - ging naar een kostschool, soms al vanaf de
vijfde klas. Op de meisjeskostschool de Catharinenberg in Oisterwijk was een streng regiem.
De kinderen hadden uniformen aan en zij mochten alleen naar huis met Kerst, Pasen en in
de grote vakantie. Alleen de moeder mocht af en toe op bezoek komen. Als ik nu droom,
droom ik nog vaak van de kostschool bij de Franciscanessen in Oisterwijk en het is toch
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meer dan vijftig jaar geleden. Wij sliepen in chambrettes en ’s morgens om half zes rukte een
zuster het gordijn open en maakte ons wakker met de woorden: “Geloofd zij Jezus Christus”
en wij moesten dan met onze slaperige koppen direct antwoorden: “in alle eeuwigheid amen”.
Ik vergeet ook nooit dat we moesten douchen met onze onderbroek nog aan. En een ander
ook over dezelfde kostschool: De dagindeling hing aan elkaar van kerk en geloof. Het was
de hele dag: bidden, eten, bidden, leren, bidden, wandelen, bidden etc. Overal hingen platen
met geestelijke voorstellingen en er hing ook een plaat van het alziend oog* met de tekst
“God ziet mij”. En een ander: ik ging naar Aarle-Rixtel op kostschool. Daar kwam pastoor
Prinsen vandaan en dat beïnvloedde de keuze van mijn ouders. Daar hielpen de zusters
altijd bij het douchen, zelfs tot je 15e jaar. Daar stonden we echt niet meer op te kijken. Maar
verder heb ik er wel een leuke tijd gehad. Weer een ander is zeer positief over haar
kostschooljaren en vertelde, dat deze jaren haar voor haar verdere leven hadden gevormd.
De fraters probeerden jongens te interesseren voor hun juvenaat* in Goirle. Alleen potentiële
fraterkandidaten kwamen in aanmerking om mis te dienen in de kapel bij de fraters, want met
dit soort sturing werd vroeg begonnen. Vele Udenhoutse jongens gingen naar het juvenaat*
en volgden de opleiding tot onderwijzer. Een enkeling werd ook frater. De anderen kregen er
een goede opleiding, waar ze later profijt van hadden. Ook daar gebeurde van alles. Bij ons
op de kostschool was men bijzonder alert op bijzondere vriendschappen. Waar dat over ging,
was mij toen totaal niet duidelijk. Met tweeën wandelen was er al niet bij.

3. DE JEUGD NA DE LAGERE SCHOOL
Het patronaat*
Het patronaat was het levenswerk van pastoor Van Eijl. Het was zijn lust en zijn leven. Hij
was in de weer om de jeugd te behoeden voor verkeerde invloeden. Al snel na zijn
benoeming in 1903 begon hij met de organisatie van het jeugdwerk in zijn parochie. Op 15
augustus 1905 richtte hij een congregatie* op voor jongens van 14 tot 21 jaar, de SintJozefcongregatie*. In 1908 kwam daar nog een tweede afdeling bij voor jongens van 11 tot
13 jaar. Pastoor Van Eijl was zelf de directeur en de fraters assisteerden hem. Hij bouwde
speciaal voor zijn congregatie* het patronaat met drie zalen waaronder een grote toneelzaal.
Daar buiten waren nog een hertenkamp, een kiosk voor de eigen patronaatsfanfare en een
sportterrein. Pastoor Van Eijl heeft zijn hele hebben en houden in het patronaat gestopt. Het
is maar goed, dat hij de oorlog niet heeft meegemaakt, want dan zou hij zeker een
hartaanval hebben gekregen, omdat de Duitsers aan zijn patronaat kwamen en dat was hem
heilig. Een ander vertelde: Na de plechtige communie mochten jongens de week daarop
voor de eerste keer naar het patronaat in de kleine zaal. Dat was van 4 tot 6 uur. Bij je 16e
jaar mocht je naar de bidzaal. Dat was van 6 tot 9 uur. Bij het patronaat konden de jongens
sporten, voetballen, kruisboogschieten, beugelen, muziek maken, biljarten en kaart spelen.
Alle mogelijkheden voor vermaak waren aanwezig. Er werd ook veel toneel gespeeld. Om
enig idee te geven: er stonden 4 grote en 6 kleine biljarten. Af en toe werd er zelfs een film
gedraaid. Een consumptie kostte 2 cent. Er was niet veel meer te krijgen dan limonade en
chocolade. Elke bijeenkomst begon met gebed, een geestelijke lezing en het zingen van
enkele liederen. Eenmaal per jaar was er een groot feest en dat was altijd met Maria
Hemelvaart op 15 augustus. Dat was een kerkelijke feestdag en dus voor iedereen een vrije
dag. Dan waren er allerlei spelen in wedstrijdverband en er waren veel prijzen. Vaak waren
dat sigaretten en soms zelfs sigaren.
De eerste jaren was het patronaat overgeorganiseerd. Men kende groepsverbanden,
korpsen en rangen en pastoor Van Eijl was de commandeur. Met de mobilisatie van de
Eerste Wereldoorlog verdween het militaristische karakter. Lang niet alle Udenhouters lieten
hun kinderen naar het patronaat gaan. Sommige ouders vonden het patronaat een
verkeerde manier van opvoeden, omdat in hun ogen jongens daar alleen kwajongensstreken
leerden. Bovendien mochten leden van het patronaat geen lid zijn van een andere vereniging.
Pastoor Van Eijl royeerde meerdere keren leden, omdat zij zich als lid hadden aangemeld bij
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een andere vereniging, zoals in 1921, toen vier leden van de congregatie* lid waren
geworden van de postduivenclub.
Al veel eerder was er een meisjespatronaat onder de naam Mariacongregatie*. Die was in
1864 opgericht door de zusters van Sint-Felix. Op 14 september 1909 vernieuwde pastoor
Van Eijl dit patronaat. Voortaan waren er ook kook- en andere cursussen.
Opvoeding
Het ouderlijke gezag lag in de beschreven periode toch wat anders dan tegenwoordig. Dit
gezag was opgehangen aan het vierde gebod: eert uw vader en uw moeder. Voor kinderen
betekende dit gehoorzaam zijn aan de ouders. Zeker zolang kinderen thuis woonden,
dienden ze zich te gedragen zoals de ouders dat wilden. Ook voor de oudere kinderen gold
dat. Kinderen gingen meestal pas de deur uit bij het trouwen. De jeugd had nauwelijks
inspraak. Natuurlijk was dat niet in elk gezin hetzelfde, maar dat kinderen zich moesten
gedragen zoals dat in het dorp hoorde en zoals ouders dat wilden, staat buiten kijf. De
geloofsopvoeding bestond voor een groot gedeelte uit moeten en “niet mogen”. Kinderen
moesten op zon- en feestdagen mee naar de kerk, vaak tweemaal. Je moest biechten en je
moest bidden bij elke maaltijd. Kortom alle geboden moesten opgevolgd worden. Het was
altijd op tijd thuis zijn voor meisjes. Als tieners moesten wij altijd om zes uur thuis zijn zowel
‘s zomers als ‘s winters. En zomaar ergens voor de gezelligheid naar toe gaan was er niet bij.
Kinderen mochten niet ongehoorzaam zijn, niet goedgekeurde boeken mochten niet gelezen
worden en naar de VARA mocht niet geluisterd worden. Verkering krijgen met een nietkatholiek was uit den boze en zo waren er nog veel meer zaken die niet mochten. De ouders
benadrukten wat wel en niet hoorde. De opvoeding zat vol van waarschuwingen. Op alle
vragen wat wel moest en niet mocht stond een antwoord in de catechismus* en
overtredingen waren zonden en die moest je biechten. Hield je je daar niet aan, dan dreigde
altijd de eeuwige verdoemenis. Naast de ouders hielden familie en andere bekenden en
eigenlijk het hele dorp mee in de gaten, dat de jeugd zich gedroeg zoals het hoorde. Het was
kortom een gesloten gemeenschap die naar onze huidige begrippen beklemmend werkte.
Ook toen waren er wel kinderen die daar moeite mee hadden. Het overgrote deel van de
jeugd schikte zich echter, want zo hoorde het en zo was het ook bij anderen. Ze wisten niet
beter. Voor degenen die zich in dat systeem thuis voelden was het een onbezorgde tijd. De
regels waren immers helder en duidelijk. Van deze grote groep straalde zeker een vorm van
Roomse onbezorgde blijdschap af.
Kleding
De kerk had grote invloed op van alles en nog wat, zelfs op de kleding. De kleding van
meisjes en vrouwen mocht niet modieus zijn en er mocht zeker geen bloot te zien zijn. Geen
blote armen, geen huidkleurige kousen en geen decolletés en altijd moest er een rok
gedragen worden. Was het heel koud, dan mochten meisjes een broek aan, maar wel onder
een rok. Nagenoeg alle getrouwde vrouwen droegen kleding in de kleuren donkergroen,
donkerbruin of zwart. Bij het naar de kerk gaan moesten vrouwen altijd een hoofddeksel
dragen. Pastoor Van Eijl reikte geen hostie* uit aan vrouwen, die niet goed gekleed waren.
De pastoor hanteerde daarbij zijn eigen meetlat. Eens kwam zuster Wender in
verpleegstersuniform aan de communiebank. De pastoor weigerde de communie te geven.
Meteen na de mis ging hij naar zuster Wender, een beschermelinge van hem naar hier
gekomen met de Hongaarse kinderen, en hij zei: “Maar Alice, ik heb jou niet bedoeld” en ze
kreeg geld van hem mee, ze zeggen een tientje. En dan nog een ander verhaal: Pastoor Van
Eijl preekte, dat, als men dames met te luchtige kleding zag dat, men dan gerust met stront
mocht gooien. Een paar dagen later stond een boer uit de Berkhoek mest te breken op de
Kreitenhei. En jawel, daar passeerde een mevrouw met “een diep inzicht’. De boer twijfelde
geen moment. Raak, midden in de roos. De pastoor heeft alle kosten en een proces verbaal
moeten vergoeden.
Tegenover vrouwen, die verplicht een hoofddeksel moesten dragen, stonden mannen die in
de kerk hun hoofddeksel altijd moesten afzetten.
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Een broer op het seminarie*
Een zoon op het seminarie* was een eer voor het gezin. Mijn broer had verkering. Hij was
niet goed genoeg bij haar thuis, want wij hadden maar een broeder in de familie en geen
priester. Hoe een gezin reageerde op een kind dat op het seminarie* zat, was zeer
verschillend. Mijn broer zat op het seminarie*. Ik vond dat wel fijn, want daardoor kreeg ik
veel boeken om te lezen. Als mijn broer in de vakantie thuis kwam dan moest hij zich direct
omkleden en mee aan het werk. Mijn ouders ontzagen hem niet. Op sommige plaatsen was
dat wel anders. Soms spraken ouders over “onze heerzoon” en dan voelde zo’n jongen zich
al snel van een andere wereld. En een ander die op het seminarie* had gezeten: Alhoewel ik
mijn best deed tijdens vakanties gewoon te praten, ervoer ik dat zich een zekere afstand
begon te ontwikkelen tussen het ouderlijke gezin en mij. Ik hoor een van mijn broers nog
zeggen: “Als jij zegt: dat is een feit, dan is het mij duidelijk dat er dan geen twijfel meer kan
bestaan en dat ik dat dan van je moet aannemen”. De hoofdoorzaak van het uiteengroeien
was natuurlijk gelegen in het feit, dat onze interesses steeds verder uit elkaar gingen lopen.
De belangstelling van de overige gezinsleden ging in eerste instantie uit naar de landbouw,
terwijl de belangstelling van de seminarist daarentegen uitging naar het kerkelijke gebeuren.
Maar ook de vrijetijdsbesteding was heel anders. Mijn broers gingen in het weekend buurten
of samen fietsen. Ik ging ’s zondags niet buurten en als ik ging fietsen, ging ik alleen. Het
was algemeen gebruikelijk, dat jongens die op het seminarie* zaten hun rapport lieten zien
aan de pastoor. Vooral was dat het geval als het een goed rapport was. Pater Kapucijn
Servatius van de Ven: Ik ben nooit verder gekomen dan de deurmat bij pastoor Van Eijl.
Daar kon ik een paar minuten wachten. Ik mocht er niet in. Daar waren drie redenen voor: ik
was geen misdienaar geweest, ik was nooit op het patronaat* geweest en ik zat bij de
Kapucijnen. Wereldheren mochten wel verder komen, zelfs tot in de spreekkamer. De
pastoor bezocht ook regelmatig de gezinnen met priesterstudenten. Elk kwartaal informeerde
hij hoe het ging. Als het nodig was, sprong de parochie financieel bij. In 1956 richtte de
Boerenbond in Udenhout uit de jaarlijkse winst een priesterstudiebeurs op ter ondersteuning
van priesterstudenten uit de parochie.
Het was een grote teleurstelling, als een seminarist thuis kwam met de mededeling, dat hij
toch geen priester wilde worden. De ouders schaamden zich er min of meer voor, zeker als
er financiële steun van derden was ontvangen. Indien die jongen inmiddels het seminarie*
volledig had doorlopen, dan kwam het nogal eens voor dat hij iets zocht om niet in Udenhout
te hoeven terugkomen. Vaak meende hij een sociale druk uit zijn omgeving te voelen en
ontvluchtte de plaats waar hij opgegroeid was. Toen ik besloten had geen priester te worden,
was er thuis een consternatie en niet minder bij mezelf. Het was oorlog en ik trok een overall
aan en ging thuis mee aan het werk. Tilburgers die voedsel kwamen halen stelden
onmiddellijk vast, dat de overall en de bril een vermomming waren. “Die jongen hoort hier
niet thuis” zeiden ze. Een buurman zei tegen mijn vader: “Ge mot’m potdomme laote werke”!
“Ik ben bang da z ’n haand daor nie mir naor staon”, antwoordde mijn vader. Bij de bevrijding
konden de Canadezen de hulp van iemand, die een beetje Engels sprak, goed gebruiken.
Om meer zicht op mijn toekomstmogelijkheden te krijgen, had ik meer ruimte nodig. Daarom
meldde ik me in 1945 bij de Engelsen als tolk.
Een zus naar het klooster
Vele jonge vrouwen traden in bij een congregatie*. Voor veel families was dit ook een eer.
De keuze op een bepaalde congregatie* viel meestal, omdat de familie op de een af andere
manier al contact had met die congregatie*. Dan kon zijn, omdat bijvoorbeeld een tante al lid
was van een congregatie* of omdat meisjes er op (kost)school hadden gezeten. Een
congregatie liet de jonge vrouwen langzaam wennen. Ze werden eerst postulant en novice
en deden na verloop van tijd een tijdelijke gelofte. Pas na een aantal jaren deden zij de
eeuwige geloften. Bij het intreden moesten zij een soort “bruidsschat” meebrengen. De
hoogte en de overige zaken waren afhankelijk van de orde en de taak die de zusters kregen.
Bij de Franciscanessen moesten de zogenaamde koorzusters duizend gulden meebrengen.
Dat was in de oorlog een heel bedrag. Deze koorzusters moesten voor in de kapel het
brevier* in het Latijn bidden. De andere zusters, de zogenaamde werkzusters, baden achter
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in de kapel het rozenhoedje*. In die jaren bestond de dag bij de zusters nog een groot
gedeelte uit bidden. De eerste jaren na het intreden kwamen er al enkelen terug, omdat het
kloosterleven niet beviel. Een meisje dat was ingetreden bij zusters en terugkwam, voordat
ze gekleed was, vond men wel erg maar toch niet zo als een seminarist die terugkwam.
Mogelijk hield dat ook verband met de financiële steun die de parochie gaf aan
priesterstudenten.
Het bidden en werken op zondag
Op de zondag mocht alleen noodzakelijke arbeid verricht worden. De zevende dag was de
rustdag. Zo mochten vrouwen op zondag niet breien, want dat was werken, maar borduren
mocht wel, want dat was ontspanning. Boeren moesten zaterdags zoveel mogelijk werk
verzetten, zodat ze ’s zondags zo weinig mogelijk hoefden te werken. Op een keer was op
een zondag een koe aan het kalven. Veeverloskundige Leermakers moest komen en daarna
wilde het nog niet vlotten. Het kalf was ondertussen dood en Leermakers had er nog veel
werk mee. Ik was nog niet naar de kerk geweest. Ik was veel te laat maar ondanks dat heb ik
Leermakers alleen gelaten en me snel verkleed. Ik ben toen op de fiets naar de kerk gereden.
Ik kwam binnen midden onder de preek. Ik was al bang dat er een opmerking gemaakt zou
worden, want ik moest vrij ver naar voren, omdat daar onze gepachte bank was. Ik vraag me
nu af waarom ik toen toch zo zwaar aan de zondagsplicht tilde. Ik had beter thuis kunnen
blijven. Soms maakte de pastoor een uitzondering op het verbod om op zondag te werken.
Dat was bijvoorbeeld het geval, als er oogst binnengehaald moest worden en het dreigde te
gaan regenen. Dan verleende hij op verzoek van de Boerenbond dispensatie. Ook
individueel konden de parochianen dispensatie vragen in de biechtstoel. Daar moest dan wel
een goede reden voor zijn. De druk om zondags naar de kerk te gaan was groot. Ik had een
jong gezin en moest geregeld op zondag voor de middag werken. De druk om ’s zondags
naar de kerk te gaan was zo groot, dat mijn vrouw vier kleine kinderen alleen thuis moest
laten om naar de kerk te kunnen. Dat gebeurde dan ook soms. Achteraf gezien was het toch
onverantwoord.
Het sacrament* van de eucharistie*
Dit sacrament stelde Christus in tijdens het Laatste Avondmaal, op de avond voor Zijn lijden.
De Kerkelijke leer geeft aan, dat Jezus Christus onder gedaante van brood en wijn in
letterlijke zin tegenwoordig is in de H.-Hostie* en de wijn. De materie is vóór de consecratie*
brood en wijn en na de consecratie* veranderd in het lichaam en bloed van Christus. “Dit is
mijn lichaam, dit is mijn bloed”. Christus gaf daarbij aan de apostelen de opdracht: “Doe dit
tot mijn gedachtenis”.
Katholieken hadden de plicht op zondag een eucharistieviering* bij te wonen.
Op zondag ging bijna iedereen meerdere keren naar de kerk. Of naar twee missen óf naar
één mis en naar het lof*. Maar er gingen ook velen naar twee missen én het lof*. Na de
hoogmis waren de winkels open zoals de slager en de kruidenier. Wij hadden thuis een
slagerij. Na de hoogmis kwamen klanten en die kregen een kopje thee met beschuit bij ons
in de huiskamer. Die hadden immers nog niet gegeten. Om 12.00 uur ging de winkel dicht en
dan konden wij poetsen. Daarna begon voor ons de zondag pas. Op de ene zondagmiddag
was het H.-Familie* voor de mannen en de andere week de Mariacongregatie* voor de
ongetrouwde vrouwen. De getrouwde vrouwen hoorden thuis te zijn en hadden de zorg voor
de kinderen. De Mariacongregatie* was vóór het lof* en de H.-Familie* na het lof*. Een groot
gedeelte van de tijd op de zondag was al gevuld met naar de kerk en de congregatie* gaan.
Op de bijeenkomsten van de H.-Familie* en de Congregatie* baden en zongen de leden
geestelijke liederen en de pastoor of kapelaan hield daar een toepasselijke preek. Er was
ook nog een kleine H.-Familie* voor jongere mannen, die werd gehouden voor het lof*. Elke
buurt had een prefect en ook een onderprefect van de H.-Familie*. Zij bevorderden het
lidmaatschap van de H.-Familie* in de woonomgeving, verder was het een erebaantje.
De ontspanning op zondag
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Als de congregatie* afgelopen was, probeerden jongelui natuurlijk elkaar te ontmoeten. Er
stonden altijd jongens te wachten na afloop van de congregatie*. Ook was het bij mooi weer
de gewoonte in Udenhout dat meisjes op stoelen voor het huis gingen zitten. Ze hoopten dan
jongens langs te zien komen die een praatje kwamen maken. Ook op zondagavond kwamen
jongens buurten op plaatsen waar meisjes waren die ze wel mochten. Voordat de jongens
binnen gingen, vroegen ze netjes aan de ouders of ze nog buurters konden gebruiken. Was
er al een andere groep jongens vóór dan kregen ze te horen, dat ze maar op een andere
keer terug moesten komen. Om 10 uur ’s avonds was het bezoek afgelopen. Dan moest
iedereen weer op huis aan. ’s Zomers gingen jongens vooral op zondag ook de verschillende
kermissen in de omliggende plaatsen af. Ook daar was er kans om meisjes te ontmoeten.
Op bedevaart gaan, was een andere mogelijkheid om onder de vleugels van de ouders
vandaan te komen. En er waren bedevaarten genoeg. Bekende bedevaartplaatsen waar
jongens en meisjes elkaar ontmoetten waren de Heilige Eik in Oirschot , Sint-Cornelius in
Bokhoven en de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch. Deze bedevaartplaatsen noemde men
wel spottend meidenmarkten.
Jongens en meisjes ontmoetten elkaar niet alleen op zondag. Er waren ook nog andere
ontmoetingsmogelijkheden, zoals op bruiloften. Bij een zilveren bruiloft was er een aparte
feestavond voor de jongelui, de zogenaamde meskesspinning. Tot slot leerden vele jongens,
meisjes kennen via hun kameraden. De meesten hadden wel enkele zusjes en men kon
zonder enige argwaan bij een kameraad op bezoek. Als een jongen en meisje elkaar goed
lagen dan kwam er verkering van. Voor jonge boeren en boerinnen waren de
kringsportdagen een uitgelezen mogelijkheid om jongelui uit andere plaatsen te ontmoeten.
De verkering
Ook bij verkering kwam de kerk en het geloof om de hoek kijken. Kort gezegd: je moest altijd
van alles en je mocht niets. In de verkeringstijd was het: ogen dicht en handen thuis. Alles
moest altijd stiekem. Seksuele voorlichting werd nauwelijks gegeven, maar omdat Udenhout
een boerendorp was, wisten de meesten toch wel enigszins waar Abraham de mosterd
haalde! Op retraites* kregen we wel eens voorlichting. Ik herinner me, dat dokter Smulders
van Assisië een keer was uitgenodigd om een lezing te houden en die was wel duidelijk. Ik
denk, dat dat was op de cursus “inleiding tot het volle leven”. Die werd gegeven op Loyola in
Vught. Ik heb die cursus gehad voor ik in militaire dienst ging. En een ander: Ik ben enkele
keren op retraite* geweest. Ik herinner me een keer in het Cenakel in Tilburg en een keer bij
Huize Bergen in Vught. Dan mocht je ook hele periodes niet met elkaar praten en je kreeg
allerlei preken. Een lange biecht van wel 20 minuten op je eigen kamer was ook onderdeel
van het programma. Daar zag iedereen tegenop.
Ongewenst zwanger
Ongewenste zwangerschappen kwamen in die tijd regelmatig voor. Dat was voer voor roddel
en achterklap. Voor ouders was het een schrikbeeld om van een ongehuwde dochter te
horen, dat ze zwanger was. Dat was een schande en daar leed het hele gezin onder. Goed
opgevoede meisjes kregen volop waarschuwingen. Maar ook jongens kregen te horen, dat
ze zich netjes moesten gedragen en wat ouders daarmee bedoelden was wel duidelijk. Ook
de jongen ging niet vrijuit, maar over het algemeen kreeg bij roddels het meisje toch meer de
schuld. Het waren vaak ongelukjes. En als zich dat voordeed, dan volgde daarop meestal
een gedwongen huwelijk. De bruid mocht dan niet in het wit trouwen en dat was ook weer
een reden voor roddel. Het heette dan dat het stel “moest” trouwen of het was een “moetje”.
Was om de een of andere reden trouwen niet mogelijk, dan was het helemaal schande. Ook
het kind had daar later vaak last van. In feite was een dorp in dat opzicht keihard en
onverbiddelijk. Bij mensen, die dit overkwam, maakte dit diepe wonden, die last moesten ze
hun hele leven dragen. De meeste ouders echter vingen hun kind ook in die situatie zo goed
en zo kwaad als dat kon op en ze probeerden er het beste van te maken, ook als zij de zorg
kregen voor een kleinkind.
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4. GEHUWD, ALLEENSTAANDE OF DE KEUZE VOOR HET PRIESTERSCHAP
Het trouwen
Een paar dat wilde gaan trouwen, moest eerst op bezoek bij de pastoor voor de
zogenaamde ondertrouw. Dat was de pastoor van de parochie van het meisje, want een
meisje hoorde van huis uit te trouwen. Voor het huwelijk deed de pastoor drie weken achter
elkaar een huwelijksafkondiging met de woorden: “… en … zijn voornemens een christelijk
huwelijk aan te gaan”. Die afkondiging gebeurde in beide parochiekerken van de
huwelijkskandidaten. Dat heette in Udenhout, dat iemand van de preekstoel rolde. Iemand
had zijn eerste, tweede of derde roep. Als er huwelijksbeletselen waren, waarin niet was
gedispenseerd, werd gevraagd dit zo spoedig mogelijk aan de pastoor van de parochie
bekend te maken. De pastoor nodigde het aanstaande bruidspaar uit voor een gesprek en hij
overhoorde de catechismus*. In dat gesprek zat wel iets van voorlichting, maar het was een
heel algemeen verhaal. Een ander vertelde: De pastoor overhoorde de catechismus*. Mijn
vrouw moest nog een keer terugkomen, omdat ze enkele antwoorden niet wist. Voorlichting
kregen we amper, maar de pastoor verwees wel naar het trouwboekje. Voor pastoors was
seksualiteit ook een moeilijk onderwerp. In het kerkelijke trouwboekje, dat pastoor Van Eijl
uitreikte in 1935, staat wel een heel verhaal over de plichten van de gehuwden tegenover
elkaar. “De huwelijksplicht is de plicht om tot het huwelijksgebruik over te gaan, wanneer dit
door een van beide echtgenooten ernstig verlangd wordt en er geen ernstige gewichtige
reden is om te weigeren……Vrijwillige onthouding met redelijk doel en wederzijds
goedvinden is in zich geoorloofd en kan om een hoogere beweegreden zelfs
aanbevelingswaardig zijn. Men plege in deze zaak echter overleg met zijn zielbestuurder. Bij
het huwelijksgebruik is verboden elke handeling, gesteld om het verwekken van kinderen
onmogelijk te maken; men pleegt aldus geen huwelijksgebruik meer, maar huwelijksmisbruik
en maakt zich schuldig aan de wraakroepende zonde van onkuisheid tegen de natuur”.
Voor de oorlog waren de meeste trouwmissen ’s morgens om 8 uur. Dan trouwden er soms
meerdere bruidsparen tegelijk en veelal in de maand mei. Trouwen in de vastentijd was
uitgesloten. Over het algemeen wordt aangenomen, dat in Brabant zoveel grote gezinnen
waren vanwege de gezagsrijke invloed van de katholieke geestelijken. Wijlen onze
dorpsgenoot Cornelis Verhoeven betwijfelde dat. De argumenten die hij daarvoor aanhaalde
zijn: het ouderlijke huis van de pastoor stond nooit zo ver van de plaats waar hij preekte, dus
de pastoors waren allemaal profeten in eigen land en het woord van deze profeten is nu
eenmaal niet zo sterk. Bovendien was de pastoor wel machtig in een dorp, maar van de
andere kant ook veel bespot. Hij kreeg wel het beste stuk vlees maar moest betreffende
andere vleselijke lusten toch op een houtje bijten. Er waren ook veel parochianen die het ook
allemaal niet zo zwaar namen. Wij hadden al enkele kinderen en vonden op een bepaald
moment het aantal genoeg. Toen ben ik naar de dokter gegaan. Ik moest terugkomen met
mijn man. Toen we samen ons verhaal gedaan hadden, schreef hij de pil voor. Die moesten
we ’s avonds halen uit het bekende kastje aan de muur bij de dokter, zodat niemand het te
weten kwam. Dat was rond 1960. Dus of het waar is, dat de pastoor kwam zeggen dat het
tijd was voor een volgend kind, valt te betwijfelen. Mogelijk zijn het meer verhaaltjes dan de
waarheid. Dat de pastoor kwam vragen of er nog geen volgend kind op komst was, heb ik
niet meegemaakt. Wij hadden twee tante zusters en die vroegen wel altijd: “hoe ist, nog geen
kleintje int verschiet?”.
Het sacrament* van het huwelijk
Het huwelijk is een sacrament waardoor man en vrouw wettig en onscheidbaar verbonden
worden en de genade* ontvangen om de plichten van de echtelieden te volbrengen. Een
huwelijksscheiding door de staat is ongeldig voor de katholieke kerk. Ook een huwelijk alleen
voor de burgerlijke stand is voor de kerk ongeldig.
Huwelijksbeletselen maken het huwelijk ongeoorloofd of onwettig. Huwelijksbeletselen zijn
onder andere bloed- en aanverwantschap tot en met de 4e graad (neven en nichten). Daar
kon wel dispensatie voor worden aangevraagd.
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Uiteraard verliep bij velen het leven ook in het huwelijk anders dan ze zich in hun jeugd
hadden voorgesteld. Toch kwamen scheidingen nauwelijks voor. Dat had niet alleen te
maken met het verbod van de kerk op scheidingen. Mensen schikten zich in hun lot. Ook
mensen die het financieel heel moeilijk hadden. De Udenhoutse missionaris broeder Piet van
Iersel schreef het in 1940 vanuit Congo treffend aan zijn broer, toen ze daar in Congo geen
meel meer hadden om brood te bakken: O.L. Heer zorgt zelfs voor de vogelen. Hoe zou Hij
ons kunnen vergeten, dan kunnen wij nooit slecht uitkomen, en lijden en vernederingen
brengen ons dichter bij Hem. Mensen geloofden, dat God alles regelde en dat alle ellende op
aarde later in de hemel goed zou worden gemaakt. Hoe meer ellende op aarde, hoe dichter
bij God in de hemel. Dat maakte het dragen van het aardse lot stukken lichter.
Alleenstaanden
In de beschreven periode waren er nogal wat parochianen die ongehuwd door het leven
gingen. Veel broers en zusters bleven ongehuwd samenwonen. Er waren velerlei redenen
voor. Of een dochter diende haar ouders “tot hun eind” of een ander kon geen geschikte
partner vinden. In boerenfamilies kwam dat ook nogal eens voor. Soms zat een familie er
warm bij en konden huwbare kinderen niet eenvoudig een gelijkwaardige partner vinden.
Anderen hadden te weinig middelen om de boerderij te kunnen splitsen. In ieder geval waren
de alleenstaanden in de parochie belangrijk. De oude gewoontes bleven bij deze groep ook
langer in gebruik. Waarschijnlijk, omdat ze minder beslommeringen van een huishouden
hadden, konden deze mensen ook meer de kerk bezoeken. Zij waren meer bij de kerk
betrokken. Vaak waren zij ook eerder bereid een donatie te doen. Bij overlijden van een
alleenstaande kwamen de kerk en kerkelijke instellingen nogal eens in het testament voor.
Daar zijn vele voorbeelden van in Udenhout waarbij “gouden” Willem van Iersel een extreem
voorbeeld was. Hij schonk bijvoorbeeld aan de bisschop de grond waar later huize SintVincentius is gesticht.
Een bijzonder testament lieten Cornelis en Cornelia van de Pas na. Zij waren broer en zus
en woonden samen op een boerderij in de Winkelsehoek in Biezenmortel. Cornelis was
kerkmeester. Na de dood van Cornelis (in 1911) liet Cornelia op 26 oktober 1912 bij notaris
Vroemen een testament opmaken. Eerst staan er een heleboel bepalingen in, die voor die
tijd gebruikelijk zijn. Dat gaat over de plechtigheid van de begrafenis, de plaats van het graf,
het bestemmen van 250 gulden voor een graftombe, erfenissen voor meid en knecht, wat
voor de pastoor en de wens om op de dag van de begrafenis voor 200 gulden brood uit te
delen aan de armen in het dorp. Daarnaast staat er de volgende wens in: “Een som van
vijftig gulden, volgens door mij gegeven instructies voor het genootschap van de H.Kindsheid in de vreemde missies, tot vrijkoping van twee slaafjes, die bij de doop de namen
zullen ontvangen van Cornelia en Cornelis van Udenhout”. Cornelia van de Pas overleed in
1919. Het genootschap ontving 50 gulden en heeft daarmee ergens in de missie twee
slaafjes vrijgekocht.
Een priester uit de eigen parochie
Als er een parochiaan de priesterwijding ontving, was het groot feest. Hij had er dan
minimaal een 12-jarige studie opzitten. Als de opleiding was genoten van het bisdom, dan
hadden priesterstudenten eerst 6 jaar op het kleinseminarie* Beekvliet in Sint-Michielsgestel
gezeten en daarna 6 jaar op het grootseminarie* in Haaren. Deze seminaries* brachten
volgens onze dorpsgenoot Cornelis Verhoeven enkele bijzonderheden met zich mee: de
pastoors in het bisdom Den Bosch spraken een bijzonder “dialect”, een soort eenheidsBrabants dat ze overhielden van Beekvliet. Daar immers kwamen alle dialecten uit het
bisdom bij elkaar en daar ontwikkelde zich dat eenheids-Brabants. Een andere bijzonderheid
was dat vanuit deze opleiding de pastoors in hun parochies de neiging hadden om het
bestaande te rechtvaardigen en iedere opstandigheid te bezweren. Met deze opleiding was
de priester een zogenaamde wereldheer of seculier* priester. Dat wil zeggen een priester die
aan een bisdom verbonden is en niet aan een kloosterorde. Jongens die naar een

127
kloosterorde gingen en daar een priesteropleiding kregen noemt men na hun wijding paters
of regulieren.
De bisschop deed de priesterwijding. Na de wijding van een priester was het gebruik dat de
neomist* zijn eerste plechtige H.-Mis kwam opdragen in de parochie waar hij was opgegroeid.
Dat was een hele gebeurtenis voor parochie en familie. Er was een hele stoet om de
neomist* op te halen en weg te brengen naar huis. De harmonie ging hem vooraf en ook
liepen er bruidjes mee in de stoet. De hele buurt was versierd. De eerste H.-Mis was een
plechtige mis met meerdere assistenten. De kerk was dan ook rijkelijk versierd. Een
priesterfeest was wat feest betreft te vergelijken met een zilveren bruiloft. Soms vierde men
het meerdere dagen achter elkaar. Eerst met de familie en daarna voor de buren en voor de
jeugd uit de buurt en uit de familie.
Het sacrament* van het priesterschap
De priesterwijding is een sacrament. De wijding geschiedt door de bisschop. Daaraan
voorafgaand zijn de wijdingen tot subdiaken* en diaken*. De priester is de vertegenwoordiger
van Christus. Door de priesterwijding kan de priester ondermeer de eucharistie* opdragen,
biecht horen en het H.-Oliesel toedienen.

5. HET GELOOF VAN ELKE DAG
De gesloten Udenhoutse gemeenschap
Pastoor Van Eijl preekte over de taak van de priester: De priester onder u moet optreden
tegen iedere dwaling, tegen ieder verderfelijk beginsel eener zondige wereld, tegen iedere
belager en verleider van zijn volk, tegen ieder misbruik en gevaar, dat het heil der zielen
bedreigt. Deze pastoor trok vanaf het altaar vaak zeer van leer over de dingen die hem niet
bevielen. Hij had het over duinlopers, leemputzwemmers en vroegrijpe, vroegrotte
deugnieten. Hij leidde een vereniging met de naam “Voor eer en deugd”. Daar komt een
leuze vandaan die hij tot in den treure heeft herhaald:
“De reinheid van jeugd strooit rozen van deugd,
Wekt mannen van kracht, wien d’erenkroon wacht.
In zijn tijd zag men de buitenwereld als een zondige wereld. De oplossing was zoveel
mogelijk invloeden van buiten te weren. De invloed van de media was nog maar beperkt. De
iets meer welvarende gezinnen waren geabonneerd op een regionaal dagblad zoals het
Nieuwsblad van het Zuiden of de Nieuwe Tilburgsche Courant en het Bossche blad het
Huisgezin. Daarnaast waren er nog weekbladen zoals de Katholieke Illustratie en de SintJansklokken. Voor de kinderen waren er de Engelbewaarder en Roomsche Jeugd. Allemaal
bladen met een onmiskenbare katholieke inslag. Kritische journalistiek over de kerk las men
niet. Het bisdom keurde boeken en als die goedgekeurd waren, stond daarin de term: Nihil
Obstat. Het was niet toegestaan om niet-goedgekeurde boeken te lezen. Stemmen deed
men op de Katholieke Volkspartij (KVP) en als de radio aanstond, dan was die afgestemd op
de KRO. Vooral toespraken van pater Henri de Greeve werden goed beluisterd. In die dagen
had de VARA een slechte naam. De uitzendingen daarvan begonnen met hanengekraai en
dat was vooral voor ouderen aanleiding om aan jongeren opdracht te geven om een andere
zender te kiezen. Zo was vrijwel alles wat de parochianen hoorden en lazen doorspekt met
de katholieke geest. De televisie kwam pas later. Maar rond 1960 waren er toch al wel
enkele mensen die een tv-toestel hadden. De toespraken van monseigneur Bekkers trokken
veel bekijks en waren onmiskenbaar een begin van veranderingen.
Parochianen in de parochie
Buiten de koster, de kerkmeesters, de misdienaars en de koorzangers hadden de
parochianen nog geen taken in de kerk. Alles werd gedaan door de pastoor, de twee
kapelaans, de kerkmeesters, de koster en de misdienaars. Het collecteren in de kerk was
voorbehouden aan de kerkmeesters. Zij hadden een speciale bank vooraan in de kerk.
Hierin staan de namen gegraveerd van de kerkmeesters uit de jaren vijftig Jan Burgmans,
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Pieter Vermeer, Harrie Brekelmans, Pieter Pijnenburg en zijn opvolger Pieter van Dam. Het
collecteren in de kerk gebeurde bij de eerste schaal met een lange stok met daaraan een
koperen bakje. Bij de tweede schaal gebruikte de kerkmeester ook een lange stok met
daaraan een fluwelen zakje.
De koster organiseerde alles wat er in de kerk moest gebeuren bij huwelijk en begrafenis en
andere diensten. Er waren toen nog geen begrafenisondernemingen. Hij verzorgde de
bloemen, het drukken van de bidprentjes (zijn naam kwam onder aan het prentje te staan) en
nog veel meer. Bekende kosters uit deze periode waren onder andere Peerke de Köster
(Liebregts), Adriaan Kremers, Jan Witlox, Wim Blankers (tevens organist) en Bert van Vugt.
Pastoor Van Eijl was weer eens kwaad en gooide zijn bonnet* op de grond en schopte die de
sacristie* in. Peerke de Köster reageerde naar de misdienaars met: “Zè mar vurzichtig, want
vaojer heej wir kaoie zin”.
Pastoor Van der Heijde benoemde Peerke de Köster in 1903. Hij belastte hem ook met het
onderhoud van de Pauluszaal en met de bediening van de acetyleenfabriek waarmee de
lichtvoorziening in kerk en school werd geregeld. Onder pastoor Van Eijl onderhield hij ook
de hertenwei en de sportvelden van het patronaat*. Vanaf 1911 was Peerke ook doodgraver.
Bovendien woonde hij met zijn gezin van 10 kinderen in een huisje van de parochie aan het
Kloosterpad voorbij de poort van de school. Op verzoek van de pastoor nam hij vaak lange
tijd zwervers in huis op. Hij schoor ook elke week de kruintjes van de pastoor en kapelaans.
Hij was medeoprichter van de Werkliedenbond en speelde hoofdrollen in toneelstukken die
de Werkliedenbond opvoerde. Hij is koster geweest tot 1933 en doodsgraver tot zijn
tachtigste verjaardag in 1952. Na 1952 bleef hij het kerkhof mee verzorgen tot zijn vrouw
Dora van de Laar overleed. Toen verhuisde hij naar Tilburg om bij zijn oudste dochter te
gaan inwonen. In 1963 overleed Peerke op 90-jarige leeftijd.
Dan hadden we in Udenhout nog de suisse*. Een suisse was een orde-bewaarder, die
tijdens de zondagse missen, al of niet in uniform, toezicht hield op de gedragingen van het
kerkvolk. Om zijn schouders droeg hij een bandelier met de tekst “eerbied in Gods huis”. In
Udenhout was Van de Berk de suisse.
Een hele bijzondere positie hadden de pastoorsmeiden. Pastoorsmeid waren onder andere
jarenlang de dames Versteijnen uit de Schoorstraat, Anna van Erp, Bep Schakenbos, Miet
van den Bijgaart en Nellie Klomp-Beekmans. Er was heel wat te doen in het huishouden van
een pastorie en daarom waren ze met tweeën. Ik had mijn vader de laatste jaren van zijn
leven verzorgd. Toen die stierf, kwam de pastoor vragen of ik op de pastorie kwam werken.
Hij zat erg omhoog en moest er iemand bij hebben, maar kon er niet aankomen. Ik had er
eigenlijk niet zo’n zin in, maar hij vertelde het zo dat ik meende er toch niet onderuit te
kunnen. Ik kwam te werken bij Bep Schakenbos (1921-2004), die er toen net een jaar werkte.
Zij werkte er vanaf 1955 en bleef uiteindelijk 31 jaar bij Pastoor Prinsen, ook nog nadat hij al
met emeritaat* was. De manier waarop zij op de pastorie terecht kwam was ook bijzonder.
Pastoor Prinsen had geregeld, dat haar vader op het “gasthuis” van Sint-Felix terecht kon en
onderdeel van de overeenkomst was, dat Bep op de pastorie kwam werken. Toen de pastoor
uit de pastorie ging wilde Bep zelfstandig gaan wonen, maar pastoor Prinsen stond dat niet
toe. Naast de normale huishoudelijke taken, stond de pastoorsmeid ook voor bijzondere
werkzaamheden. Zo was er een keer per maand een pastoorskrans voor de pastoors uit de
omgeving. Dat was dus ook regelmatig in Udenhout. De pastoor onthaalde zijn collega’s
goed en met goede wijn. Daarnaast was er vrij vaak een uitgebreid diner met allerlei gasten.
Bij pastoor Prinsen was dat nogal eens te doen. Daar was veel werk aan. Dan werd er niet
zomaar iets gegeten en alles moesten we zelf klaar maken. Er stond bijvoorbeeld vaak een
haas op het menu en die moest dan eerst enkele dagen in de kelder liggen en daarna in de
marinade. Wij kregen de eerste jaren hulp van een vroegere pastoorsmeid. Die wist precies
hoe de pastoor het wilde. Op zo’n diner kwamen allerlei belangrijke mensen. Als de tafel
gedekt was, kwam de pastoor hoogstpersoonlijk controleren of alles goed was. Al stond er
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maar een kopje verkeerd dan mopperde hij al, want het moest allemaal perfect zijn. In de
keuken kwam pastoor Prinsen nooit. De kapelaans wel, die kwamen daar soms voor de
gezelligheid een kopje koffie drinken. Ik kan er wel iets van vertellen:
• Ging de pastoor weg, dan zette hij de kachel lager. Blijkbaar hoefde het voor de anderen
in de pastorie niet zo warm te zijn als voor hem zelf.
• Boeren kwamen vaak een krep (het beste stuk karbonade) brengen. Die moest dan
geweckt worden. Was je er net mee klaar, dan kwam de volgende en dan kon je weer
opnieuw beginnen. Wij moesten vriendelijk zijn, maar waren daar toch niet altijd even blij
mee, want er werden er veel gebracht. Kapelaan Van Erven zei tegen de mensen: breng
maar spek. Die was krep helemaal tegengegeten. Er stond altijd een doos sigaren klaar
om een sigaar weg te geven als iemand iets kwam brengen.
• Als de pastoor aan tafel zat, wenste hij niet gestoord te worden. Als er iemand aan de
deur van de pastorie kwam, bijvoorbeeld voor een doopakte, moesten wij zeggen, dat de
pastoor niet thuis was, terwijl hij een deur verder zat. Dat kwam geregeld voor.
• Sinds ik op de pastorie werkte, had ik soms wat moeite met zijn preken, want hij preekte
zo mooi wat de parochianen niet mochten en wel moesten, maar hij had zelf ook nogal
eigenaardigheden en zijn preken stemden daar toch niet altijd mee overeen. Dat was in
het begin van de tijd dat er al wat aan het veranderen was met de positie van de pastoor.
Het kerkkoor en de organist
Uit het verre verleden zijn onenigheden bekend tussen pastoor en koorleden die meestal
over geld gingen. Over de periode die wij hier beschrijven zijn over het koor minder
bijzonderheden op papier gezet. Over de organist zijn wel enkele zaken bekend.
Het was gebruikelijk dat in de vastentijd het orgel niet bespeeld werd. Toen in 1904 op de
eerste zondag van de vasten zoals gebruikelijk de organist niet speelde maar meezong, riep
pastoor Van Eijl vanaf het altaar: “Waarom zwijgt het orgel?”. Meteen na de mis nam de
dirigent van het koor ontslag, maar de pastoor weigerde hem dat te geven. Van Eijl zei
daarover: “Als ze in Den Bosch een vingerwijzing geven, dan staat hier ook nog een macht,
waarmee niet te spotten valt”.
Organist Kobus Ebben speelde jarenlang elke zondag tijdens de hoogmis en in alle andere
missen waar muziek ten gehore werd gebracht. In 1928 vierde hij het feit, dat hij 50 jaar
organist was op het Loretorgel. Wim Blankers was ook organist. Hij vierde in 1982 zijn
gouden jubileum als organist.
Als kind mocht ik enkele jaren het orgel trappen in de kerk. Dan moest je door te trappen het
orgel van lucht voorzien zodat de organist kon spelen. Als je dan niet goed oplette, hoorde je
een belletje rinkelen ten teken dat de blaasbalg leeg was en dan moest er weer stevig
getrapt worden. Voor de gewone missen door de week kreeg ik daarvoor een stuiver en ’s
zondags voor de hoogmis een dubbeltje.
Sinds 1930 moest een nieuw koorlid een cursus Gregoriaans en meerstemmige muziek
volgen. Daar zit ook een onderdeel in over kennis van de liturgie. Daarna moest men een
examen afleggen voor een gedelegeerde van de Gregoriusvereniging.
De dirigent bepaalde welke kerkmuziek werd uitgevoerd gebaseerd op capaciteiten van het
koor en zijn eigen opleiding. Tweejaarlijks werd op dekenaal niveau een zangersdag
georganiseerd waarbij een professor van het seminarie* of een conservatoriumdocent zijn
visie gaf over het ten gehore gebrachte gezang.
Toen in 1939 pastoor Van Eijl overleed, volgde pastoor Van der Meijden hem op. Hij ging
kennis maken met het koor en vroeg wie de leiding had. Bert van de Ven had de leiding. Hij
was caféhouder en een paar jaar eerder was hij dirigent geworden door het geven van een
rondje. Hij antwoordde: “meneer pastoor wij zijn hier allemaal even wijs en even machtig”.
Hierop reageerde de pastoor met: “dat is niet goed”. Daarop zei Bert: “dan bedank ik”.
Daarmee kreeg de nieuwe pastoor de vrije hand om orde op zaken te stellen.
De fraters besteedden vroeger veel aandacht aan zang en muzikale vorming. Reeds lang
was er op de fraterschool een kinderkoor onder leiding van frater Cleophas, dat op het einde
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van het schooljaar de afsluiting verzorgde. Rond 1935 nam frater Radboud dit koortje over
met regelmatige repetities op de woensdag- en zaterdagmiddag. De zangertjes kregen
goede stemoefeningen. Zij zongen op hoogtijdagen in de kerk en in de kapel van de fraters
polyfone* missen en Gregoriaans samen met mannenstemmen van de fraters. Later is
daaruit Gaudeamus ontstaan. Via het patronaat* werden, vooral onder pastoor Van Eijl, veel
jongeren uit de dorpskom na het verlaten van de school gereed gemaakt voor het kerkkoor.
Dat bracht met zich mee, dat er weinig boeren lid werden. Alleen Pieter Bertens was koorlid.
Hij woonde midden in het dorp in de Kreitenmolenstraat waar nu de Rabobank is. Na de
oorlog ging vooral kapelaan Van Lierop letterlijk en figuurlijk de boer op om jongeren te
werven voor het koor. In die tijd kwam er een opleving dankzij een goede dirigent en de
actieve inzet van kapelaan Van Lierop. Ook de goede samenwerking met het
Gaudeamuskoor, vooral op hoge feestdagen, zorgde voor een bloeiende periode. In 1950
had het kerkkoor 35 leden.
Toen rond 1960 het verenigingsleven in een crisis verkeerde, verminderde ook het ledental
van het koor. Piet van Doremalen vertrok als dirigent en Jo Haen nam zijn taak over. Hij was
al eerder dirigent geweest rond 1940. Toen hij ziek werd, nam meester Henk van der Westen
het over. Het aantal leden liep terug tot 7. Ouderen vielen af en jongeren hadden andere
bezigheden. Toen meester Van der Westen om gezondheidsredenen terugtrad, nam Antoon
van de Ven het dirigentschap over. Het koor beperkte zich toen wat liturgie betreft tot het
Gregoriaans. In feite was de tijd rijp om te beginnen met een gemengd koor maar met de
oprichting daarvan werd gewacht tot pastoor Prinsen met emeritaat* ging.
Als het koor door de week optrad, kreeg men daar gezamenlijk een geringe vergoeding voor.
Binnen het koor sprak men in de vijftiger jaren wel eens over de doordeweekse
broodzangers. Dit in tegenstelling tot een groep koorleden die vooral een betere kwaliteit van
het koor nastreefden. Voor uitvaarten en jubilea kreeg het koor toen ƒ2,50 en soms iets extra.
Onder pastoor Prinsen werden de koorleden naast de Caecilia-avond wel eens getrakteerd
op een bezoek aan een opera-uitvoering in Amsterdam en een diner op kosten van het
kerkbestuur.
De armen en de Vincentiusvereniging
In 1905 is er een gezamenlijk schrijven van de pastoor en de burgemeester om een
halfjaarlijkse collecte in te voeren voor het burgerlijk Armbestuur. De collecte zal deur aan
deur worden gehouden met Maria Lichtmis (2 februari) en met Allerheiligen (1 november).
Pastoor en burgemeester benoemden de vrijwillige collectanten. In 1906 kocht de parochie
een woning aan het kloosterpad die onder de naam Godefridushuis de bestemming kreeg
om kinderen op voordracht van de pastoor op te vangen. De kinderen waren arme,
verzwakte kinderen, wezen en halfwezen. Op 6 oktober 1910 nam pastoor Van Eijl het
initiatief tot de oprichtingsvergadering van de “Vereniging van den H.-Vincentius à Paulo” in
de parochie van Sint-Lambertus. Daarbij waren aanwezig pastoor Van Eijl, de heren Jan
Vermeer, Frans Verbunt, Adrianus van Loon en Adrianus Pijnenborg. Het werd een
zelfstandige plaatselijke vereniging onder voorzitterschap van Jan Vermeer, werkend onder
een overkoepelende landelijke vereniging. De vereniging had tot doel in de geest van de
christelijke bezieling de liefdadigheid voor de gemeenschap uit te dragen. Daartoe belegde
het bestuur elke week een vergadering en bestond de plicht tot huisbezoek bij de
ondersteunde gezinnen. De wekelijkse vergaderingen hadden plaats in het Godefridushuis.
De vergadering kende een vaste agenda. Zij werd geopend met een voorgeschreven gebed.
Vervolgens hield een van de leden of de pastoor de geestelijke lezing uit het handboek van
de Vincentiusvereniging of uit een maandbulletin van de landelijke vereniging. Daarna ging
men over tot het voorlezen en vaststellen van de notulen van de vorige vergadering en gaf
de penningmeester de stand van de kas, gevolgd door de actuele agendapunten en een
collecte onder de aanwezigen. Tot slot sloot de voorzitter of de pastoor de vergadering met
het voorgeschreven gebed. Trouw gaven de notulen deze volgorde aan. De notulen waren
merendeels standaardteksten. Specifieke agendapunten kwamen slechts summier op papier.
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Na enige onderbreking in het regelmatige vergaderschema, gedurende en na de
oorlogsjaren 1940-1945, besloot men op 17 juni 1954 de vergaderingen voortaan
maandelijks te houden en een wekelijkse vergadering van het dagelijks bestuur. In de
praktijk echter ontstonden grote “gaten” in het vergaderschema. De voorgeschreven
jaarlijkse openbare vergadering hield men in het patronaatsgebouw, soms ook in de
Pauluszaal. De vergadering, bestaande uit de leden, donateurs en begunstigers, werd
bijeengeroepen via de preekstoel. Het was meer een geestelijke oefening dan een echte
vergadering. Er was steeds een gastspreker, vaak van het landelijk bestuur.
Er bestond een sterke verbondenheid tussen de parochie en de Vincentiusvereniging. Dit
bleek onder ander uit de oproepen voor de jaarlijkse collecte en de viering van de feestdag
van de H.-Vincentius op 19 juli met een H.-Mis tot intentie van de leden en weldoeners.
De volksmissie
Om de vier tot zes jaar kwamen paters de zogenaamde missie geven. Meestal waren het
paters Redemptoristen en soms minderbroeders Kapucijnen. Dat duurde dan 4 dagen. De
bedoeling was om de mensen weer sterker bij de kerk en het geloof te betrekken en dagen
van overweging te geven. Die paters preekten hel en verdoemenis. Je moest dan geregeld
naar de kerk. Die dagen werden afgesloten met biechthoren en de communie. Je kon er dan
weer een hele tijd tegen. Hoe zwaar je aan die preken tilde, lag aan je zelf. Ik tilde er niet zo
zwaar aan, want alles wat ze vertelden gold toch voor een ander en niet voor mij. En een
ander: Als het missie was, ging je in vier dagen van de hel naar de hemel.
Huisbezoek
Gewoonlijk kwam de pastoor eenmaal per jaar op huisbezoek. Dan kwam ie ’t zieleboek*
controleren, zeiden wij dan. Soms kwam er een kapelaan. Pastoor Van Eijl kwam bij alle
parochianen één keer in de twee jaar. Het andere jaar kwam er een kapelaan, zodat alle
parochianen eenmaal per jaar bezoek kregen. Ziekenbezoek deed pastoor Van Eijl altijd zelf.
Hij liet zich aankondigen door de koster, want niet thuis zijn als de pastoor langs komt, is
erger dan vloeken. Bij de verst afgelegen buurtschappen liet de pastoor zich brengen in een
rijtuigje. De mensen waar hij op bezoek kwam, moesten zorgen voor vervoer terug naar de
pastorie. Meestal ging de pastoor te voet lezend in zijn brevier* en met paraplu. Drie van de
vier keer vergat hij zijn paraplu en dan moesten de mensen die terugbrengen op de pastorie.
Als de pastoor kwam, ging hij mee naar de goei kamer ook al was daar de kachel niet aan.
De ouders stuurden de kinderen naar buiten om te gaan spelen. De Kapucijnen in
Biezenmortel waren wel makkelijk in de omgang en wat moderner. Zij kwamen ook vrij vaak
op huisbezoek. Er waren nogal wat Kapucijnen in opleiding en die zullen het op huisbezoek
gaan wel hebben moeten leren.
Het verenigingsleven en de verbondenheid met het geloof
Paus Leo de XIII voegde in 1891 een nieuwe rol toe aan de katholieke kerk. De paus stelde
in de encycliek* Rerum Novarum, dat werkgevers hun werknemers niet mochten uitbuiten en
hen een rechtvaardig loon moesten betalen. Sinds die tijd werden er overal Rooms
Katholieke werkliedenbonden opgericht. Pastoor Van Eijl was vanaf het begin van zijn
pastoraat opgetreden als een sociaal voorman. Op 1 maart 1904 opende hij in de Pauluszaal
de eerste volksbibliotheek. In oktober van hetzelfde jaar startten er zondagse lessen in
bouwkundig tekenen voor ambachtsjongeren. In november 1904 startte er
winterherhalingsonderwijs. In 1907 volgde de oprichting van de eerste
ondernemersvereniging, een onderafdeling van de Hanze.
Udenhout kende vele van dit soort verenigingen en broederschappen*:
In 1902 besloten een aantal boeren uit Udenhout een eigen boerenbond op te richten met
als patroon Sint-Isidorus en burgemeester Van Heeswijk als de eerste voorzitter.
Op 15 mei 1917 werd de RK Werkliedenbond opgericht met als patroon Sint-Leonardus. Er
is ook een kerkbank die verwijst naar deze bond. Bij het maken van die bank was de naam al
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veranderd in Katholieke Arbeiders Beweging. Onder deze bond vielen vakbonden zoals de
Udenhoutse houtbewerkers, de smeden (Sint-Eligius), de in 1908 opgerichte vereniging van
steenfabriekarbeiders (Sint-Lambertus) en het Sint-Lucasgilde van de schilders.
Alle verenigingen in Udenhout hadden RK voor hun naam staan en een geestelijk adviseur
stond het bestuur bij. Die bemoeide zich soms ook nadrukkelijk met het bestuur en het
toelatingsbeleid van leden, maar ook met de vergadertijden en dergelijke. Elke bijeenkomst
begon met een christelijke opening en de sluiting ging ook met een gebed. De viering van
een jubileum begon altijd met een H.-Mis.
Vooral in de agrarische verenigingen was de invloed van de geestelijk adviseur groot.
Kapelaan Mooren werd in de volksmond de tweede secretaris van de Boerenbond genoemd.
De geestelijk adviseur zorgde er mede voor, dat er ook in verenigingsverband alles gebeurde
op kerkelijke grondslag. Bij de Boerenbond bijvoorbeeld zorgde de geestelijk adviseur er
voor dat de molenaars bij de moordende concurrentie ook nog een boterham konden
verdienen. Als er werk gedaan moest worden voor de parochie, dan deed de pastoor als
geestelijk adviseur ook een beroep op de leden van een vereniging. Voorbeeld hiervan is
onder andere dat in 1951 pastoor Prinsen een beroep deed op de Jonge-Boerenstand voor
het uitgraven van de uitbreiding van de kerk. Maar ook bij de Katholieke Jongeren uit de
Middenstand (K.J.M.) en de arbeiders (K.A.J.: de zogenaamde Kajotters) had de geestelijk
adviseur een belangrijke stem.
De in 1938 opgerichte Katholieke Arbeiders Vrouwen (K.A.V.) Udenhout mag niet onvermeld
blijven. Binnen deze vereniging was ruim aandacht voor de ontwikkeling en ontspanning van
de leden. Vele initiatieven zijn later uit deze actieve vrouwenvereniging voortgekomen zoals
het kindervakantiewerk en het driekoningenzingen.
Daarnaast waren er nog vele broederschappen*, bijvoorbeeld het Genootschap tot
voortplanting des geloofs, het Apostolaat des Gebeds en niet te vergeten de O.L.
Vrouwebroederschap*. Uiteraard was het de bedoeling, dat leden zich hielden aan de
doelstelling. Die doelstelling stond vaak op kleine geschriften die men bewaarde in een
kerkboek. Leden gaven jaarlijkse ook een kleine geldelijke bijdrage. Na overlijden liet de
broederschap* tot intentie van het overleden lid een of meerdere missen opdragen.
De verenigingen en belangengroepen kozen veelal ook een heilige als patroon van hun
organisatie. Sommige van deze verenigingen hebben prachtige vaandels laten maken,
waarvan een aantal bewaard is gebleven. Hieronder passeren de patroonheiligen de revue
(op alfabet).
• Sint-Ambrosius, patroon van de bijenhoudersbond
• Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan, patroon van een gilde
• Sint-Antonius van Padua, patroon van de Udenhoutse houtbewerkersbond
• De Heilige Bonaventura siert het Kapucijnenklooster in Biezenmortel
• Sint-Caecilia, patrones van de koren en de Koninklijke Harmonie Moed Volharding
Caecilia
• Sint-Donatus. In Udenhout was er een broederschap* van de Heilige Donatus,
beschermheilige tegen donder, bliksem en brand.
• Sint-Eligius, patroon van de smeden
• Sint-Felix van Valois, patroon van het klooster St.-Felix
• Sint-Franciscus van Assisië is vooral in Biezenmortel royaal vertegenwoordigd. Geen
wonder met de aanwezigheid van de Franciscaner orden, de Kapucijnen, de Broeders
Penitenten en de Derde Orde. Het verzorgingshuis op het Hooghout heette jarenlang - en
in de volksmond nog steeds - “Huize Assisië”. En de basisschool van Biezenmortel is de
Franciscusschool.
• Sint-Gerlachus, patroon voor een gezonde varkensstal
• Sint-Genoveva van Parijs, patrones van het Genoveva-gilde*
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Naar Sint-Hubertus was de traditionele Udenhoutse slipjacht vernoemd
Sint-Isidorus van Madrid, patroon van de Boerenbond en van de Udenhoutse Melkfabriek
Sint-Jan, patroon van de Udenhoutse tuinbouw- en fruitteeltvereniging
Sint-Joris, patroon van een gilde
Sint-Jozef, patroon van de parochie van Biezenmortel. Op het fraterhuis staat het beeld
van Sint-Jozef. En er een steenfabriek Sint-Jozef, gelegen achter het Haarensbaantje.
Ook was Sint-Jozef werkman de patroon van de Katholieke Bouwvakarbeiders Bond.
Sint-Lambertus, de patroonheilige van onze parochie heeft zijn naam ook gegeven aan
de Udenhoutse scouting, de rijvereniging, de ponyclub, de woningbouwvereniging en de
vereniging van Steenfabriekarbeiders.
Sint-Leonardus, patroon van de werkliedenvereniging, de latere Katholieke
Arbeidersbeweging
Sint-Lucas, patroon van de schilders
Heilige Maria. In de parochie was er sinds 1797 een Onze Lieve Vrouwebroederschap*.
Deze bijzondere broederschap* had volgens de statuten tot doel “het met flambouwen*
begeleiden van het Allerheiligst Sacrament tijdens processies”. Het broederschap* had in
het dorp de bijnaam “de brandstichters”.
Sint-Paulus. Eind 19e eeuw was er vanuit de parochie een Sint-Paulusvereniging
opgericht tegen drankmisbruik. Een aantal jaren later schrijft pastoor Van Eijl in het
memoriaal van de parochie over de Sint-Paulusvereniging. Hij koppelt de vereniging aan
het bevorderen van het sparen.
Sint-Petrus. Oorspronkelijk waren fraterhuis en jongensschool vernoemd naar Sint-Jozef
op verzoek van pastoor Van de Wal. Na het overlijden van de pastoor hebben ze de
naam gewijzigd in Sint-Petrus als eerbetoon aan pastoor Petrus van de Wal.
Naar Sint-Vincentius is het verzorgingshuis aan de Schoorstraat vernoemd. Vincentius is
ook de patroonheilige van de Vincentiusvereniging, ooit vanuit de parochie opgericht in
een tijd dat de gemeente nog geen sociale voorzieningen kende.

Naar de kerk
Vroeger ging nagenoeg iedereen op zon- en feestdagen naar de kerk. Dat was een plicht
voor katholieken. Er was ook wel een sociale controle. Al kon of wilde men eigenlijk niet, dan
nog ging men voor het oog van het kerkvolk of om de vraag te voorkomen waarom je niet in
de kerk was geweest. Het zondags naar de kerk gaan werd er van thuis uit wel ingepompt.
Je had het hart niet om niet te gaan. Ook door de week gingen veel mensen dagelijks naar
de kerk. In 1960 schreef pastoor Prinsen nog aan bisschop Bekkers, dat de drie missen op
doordeweekse dagen per dag nog minstens 300 personen telden. Hij sprak in die brief over
150.000 communies per jaar op 850 gezinnen. Dus het kerkbezoek was toen nog hoog.
Zodra je in de kerk kwam, doopte je je vingertoppen van wijs- en middelvinger in het grote
wijwatervat achter in de kerk en dan maakte je een kruis. Bij de bank aangekomen knielde je
met je rechterknie tot aan de grond. Pas daarna ging je de bank in, daar knielde je en dan
maakte je een kruis. Iedereen had een vaste plaats, want de banken waren toen nog
verpacht. Het verpachten gebeurde om de drie jaar. Vooral voor de eerste rijen in de
middengang, hadden bepaalde parochianen veel geld over. Hoe verder naar voren hoe
belangrijker. De mensen die daar zaten konden dat wel betalen. Families zaten vaak jaren
achtereen in dezelfde bank. Bieden op een bank die een familie al jaren achtereen pachtte
werd niet in dank afgenomen en was soms de oorzaak van ruzie. Of iemand in de kerk was,
had je ook snel gezien, je wist immers waar je moest kijken.
Achter de oude kerkbanken, die in 1958 werden vervangen, waren nog een aantal lage
bankjes die niet verpacht werden, de zogenaamde “gemein benkskes”. Achter die bankjes
stonden ook nog altijd een aantal mannen. Vaak elke zondag op precies dezelfde plavuis en
dat tientallen jaren achter elkaar. Sommigen daarvan kwamen alleen vanwege de plicht. Zij
wilden nog wel eens een praatje maken of een nieuwtje vertellen en bij het begin van de
communie-uitreiking de kerk verlaten.
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De priester stond voor het altaar met zijn rug naar het kerkvolk. Alle gebeden waren in het
Latijn. De misdienaars beantwoordden de gebeden ook in het Latijn. Zij waren met tweeën of
drieën en zaten geknield naast de priester, ook met hun rug naar het kerkvolk. Bij de
consecratie* bogen de misdienaars, zodat ze bijna met hun neus de grond raakten en tilden
het kazuifel* van de priester op. Tegelijkertijd moesten ze bellen en de derde misdienaar
moest dan de kleine klok luiden. Toen in 1942 de Duitse bezetter alle klokken opeiste,
verdween ook het kleine luidklokje. Daarna kon men volstaan met twee misdienaars. Het
kerkvolk werd nauwelijks betrokken bij de dienst. Bijna de hele dienst zat men geknield. Er
waren echter wel een aantal momenten dat men ging staan: bij de binnenkomst van de
priester, bij het evangelie, de geloofsbelijdenis en bij het einde van de dienst. Alleen tijdens
de preek ging men zitten. Vele priesters hadden op bepaalde zondagen vaste preken die dus
jaarlijks herhaald werden. Pastoor Van Eijl herhaalde elk jaar letterlijk zijn preken. Hij had
opdracht gegeven na zijn dood zijn prekenboek te verbranden en dat is ook gebeurd. Als er
een nieuwe kapelaan kwam, dan was het eerste waar de parochianen over spraken of hij wel
goed kon preken.
Ter communie gaan mocht alleen als men vanaf middernacht nuchter was gebleven. Nuchter
wil zeggen, dat men echt helemaal niks gegeten of gedronken mocht hebben. Bij het te
communie gaan liep men naar voren met de handen tegen elkaar voor de borst. Voor
aangekomen knielde men op de communiebank en stak de handen onder het witte kleed dat
over de communiebank hing. Daar kreeg men met de ogen dicht de communie op de tong. In
de bank teruggekomen knielde men. Met de handen voor de ogen bad men tot de hostie*
verdwenen was. Op het einde van de mis waren er al parochianen die de kerk verlieten
voordat de dienst was afgelopen. De priester zei: “Ite Missa est” en daarna draaide hij zich
om voor de zegening. “Ite Missa est” betekent: ‘gaat, uw zending begint’, maar de gelovigen
vertaalden het in ‘Het is afgelopen’. Pastoor Van Eijl werd vreselijk kwaad, als hij zag dat de
parochianen te vroeg uit de kerk gingen. Dan riep hij hard van voor in de kerk: “daar gaan ze
weer, daar gaan ze weer”. Een ander vertelde: Veel mensen gingen dagelijks naar de kerk.
Oma was 91 geworden en ging tot op hoge leeftijd altijd met het gerij (sjees) naar de kerk.
Ze stalde het paard dan op een vaste plaats en het laatste stukske liep ze.
Voor degenen die te laat in de kerk kwamen, gold het gezegde: wat er voor af gaat komt er
aan de achterkant niet bij!
De eerste vrijdag van de maand
Op vrijdag was het altijd onthoudingsdag. Dan mocht je geen vlees eten. Het was
gebruikelijk dan vis te eten met een boterjus. Vleeswaren op brood werden vervangen door
kaas.
Als je negen keer op de eerste vrijdag van de maand naar de kerk ging en een mis
bijwoonde en te communie ging, had je een volle aflaat* verdiend. Dat had te maken met de
devotie* tot het H.-Hart. Jezus deed een belofte aan Margaretha Maria Alacoque (16471690), dat degene die negen eerste vrijdagen dit volbracht niet in ongenade* zou sterven.
Pastoor Van Eijl voerde de devotie* van de eerste vrijdag van de maand in op 1 juli 1904. Tot
aan de veranderingen rond 1965 is er veel aandacht gegeven aan die viering.
Het geloof thuis en devotionalia*
Elke parochiaan beleefde het geloof thuis op een eigen manier. In alle katholieke
huishoudens waren devotionalia te vinden. Hieronder verstaan we artikelen om de devotie*
of toewijding van zichzelf aan God of een heilige te bevorderen. In elke kamer hing een
kruisbeeld. In elke slaapkamer hing een wijwatervaatje met daarin wijwater. In de huiskamer
stond vaak een Maria- of H.-Hartbeeld. In de meimaand brandde er een kaarsje bij het beeld
van Maria en stond er een veldboeketje bij. In de maand juni gebeurde hetzelfde met het H.Hartbeeld. Een H.-Hartbeeld werd in een huis geïntroniseerd*. Het beeld kreeg een ereplaats
in de huiskamer en een priester zegende het beeld officieel in. Daarna werden huis en
bewoners aan het H.-Hart toegewijd. Dat gebeurde vaak tegelijk, als mensen in een nieuw
huis kwamen wonen. In vele gezinnen had men nog andere beelden. Bijvoorbeeld het beeld
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van de H.-Familie, soms onder een stolp, aan weerskanten vergezeld van twee engelen.
Andere veel voorkomende beelden waren die van de H.-Theresia met de rozen, Antonius
(verloren voorwerpen), Clemens (patroon van hopeloze zaken), het Kindje Jezus van Praag
(het geldschieterke), Franciscus of van Peerke Donders. Vele mensen baden vroeger tot een
speciale heilige. Zij vroegen dan steun of bescherming. Soms was dat de heilige waar ze
naar vernoemd waren, maar vaak ook een andere en daar hadden ze dan een speciale
reden voor. Zelfs aan de voordeur zat vaak een tegel met een afbeelding van Maria van
altijddurende bijstand. Ook In Udenhout komt deze tegel nog steeds voor. De meeste zijn
tijdens of direct na de oorlog aangebracht.
Veel mensen droegen een scapulier*. Oorspronkelijk was dat gemaakt van verschillende
stoffen die kloosterordes droegen. Die mensen droegen het scapulier* aan een koord om de
hals. Hiermee drukte men een verbondenheid uit met die kloosterordes. Later zijn die
scapulieren van stof vervangen door medailles. Die droeg men of aan een ketting om de hals
of aan een veiligheidsspeld aan het hemd of de borstrok.
Een ander bekend fenomeen was vroeger de medaille van Onze Lieve Vrouw van de
Wonderdadige Medaille van de zalige zuster Catharina Labouré (1806-1876). Het is een
ovale medaille met aan de ene kant Maria met stralen uit de handen op een wereldbol en op
de andere kant de letter M met een kruis erboven.
Het kwam steeds meer voor, dat men één keer in het leven op bedevaart naar Lourdes ging.
Als er een familielid was geweest, bracht die voor de hele familie blauwe Lourdesmedailles
en Lourdeswater mee. Een gebruik dat nog steeds bestaat. Alle medailles moesten door een
priester gewijd zijn, voordat men die droeg. De medailles beschermden tegen allerlei kwalen
en ziektes of dienden om voorspraak te verkrijgen van de betreffende heilige bij God. Er
waren nog veel meer medailles in omloop.
Nog iets vermeldenswaardig: het Agnus Dei*. Letterlijk betekent dit Lam Gods. Het was een
stukje stof waarop enkele druppels van de paaskaars zaten. Het was gewijd door de paus.
Het mocht niet verkocht worden en diende als een gewijde zaak te worden vereerd. Er waren
voorrechten aan het Agnes Dei verbonden zoals: bescherming tegen de duivel, hagel,
donder en storm.
In vele huizen hing een huiszegen. Dat was een gekleurde prent met een afbeelding van een
bedevaartplaats en daarnaast een gebed waarin om de zegen van God werd gevraagd. De
huiszegen hing men soms op als een schilderij, maar meestal was hij als de losse prent aan
de binnenkant van de huiskamerkast (het kabinet) vastgemaakt.
De mensen baden meerdere keren op een dag. Bij het opstaan, voor en na elke maaltijd en
op de middag de “Engel des Heren of angelus* . Voor het aansnijden van een brood maakte
men er een kruis over en men bad een avondgebed voor het slapen gaan.
’s Avonds bad men gezamenlijk een rozenhoedje*. Heel veel mensen hadden altijd een
rozenkrans* bij zich. Vaak ook voorzien van medailles. Moeders gaven hun speciale
rozenkrans* door aan hun lievelingsdochter. Zij bewaarde die weer als een speciaal
aandenken aan haar moeder, nadat die was overleden.
Het taalgebruik was ook doorspekt van het katholieke geloof. Heel veel uitspraken,
spreekwoorden en gezegdes waren terug te voeren op het geloof. Iemand was zo arm als
Job en zo oud als Methusalem etc. Andere gezegdes lieten tot uitdrukking komen wat men
van de pastoor leerde: “Er zijn hogere machten die de wereld regeren” of “twee geloven op
één kussen daar slaapt de duivel tussen”. In de misschien typisch Brabantse gezegdes zitten
er vele kwinkslagen die naar het geloof verwijzen: ‘’t is allemaal niet zo mooi als heeroom
preekt’ of ‘zo stom zijn als het paard van Christus en dat was een ezel’ of ‘bij den duivel om
wijwater komen”.
Vroeger waren de spreuken van de Bond zonder Naam erg bekend, bijvoorbeeld “verbeter
de wereld begin bij je zelf” en “spreken is zilver, zwijgen is goud”. In bijna elk gezin hingen
die spreuken van de Bond zonder Naam op een vaste plaats. Elke maand kwam er weer een
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nieuwe spreuk en verving men de oude. De Bond en de spreuken bestaan nog steeds maar
krijgen nu minder aandacht. De Bond zonder Naam was opgericht door pater Henri de
Greeve, die later ook nog bekend werd van het zaterdagavond radioprogramma “lichtbaken”.
De rozenkrans*
De rozenkrans* is een bidsnoer. Oudere mensen in Udenhout noemen het bidsnoer ook wel
paternoster*. Het eenmaal bidden van het bidsnoer was een rozenhoedje*. Als men spreekt
over het bidden van de rozenkrans*, dan bedoelt men het driemaal bidden van een
rozenhoedje*. De meest gebruikte rozenkrans* heeft vijf maal tien kralen en tussen twee
groepen van tien kralen zit één kraal apart. Aan een apart stukje hangt een kruisje. Tussen
het kruis en het snoer zitten nog vijf aparte kralen waarvan drie dichter bij elkaar. Het bidden
van een rozenhoedje* begint met de twaalf artikelen van het geloof, drie weesgegroeten en
één onzevader. Bij elke kraal van de groep van tien bidt men een weesgegroet, bij de
tussenkraal een onzevader. Vroeger hingen bij veel rozenkransen* ook nog een of meerdere
medailles van een heilige die de eigenaar speciaal vereerde. Een rozenkrans* kende vroeger
vijftien mysteries: de vijf blijde, de vijf droeve en vijf glorievolle geheimen. De vijf blijde zijn:
de boodschap van de engel aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de
geboorte van Jezus, de opdracht van Jezus in de tempel en het terugvinden van Jezus in de
tempel. De vijf droeve zijn: Jezus’ doodstrijd, de geseling, de doornenkroon, de kruisdraging
en de kruisiging. De vijf glorievolle zijn: de verrijzenis, de hemelvaart van Christus,
Pinksteren, Maria’s hemelvaart en de kroning van Maria in de hemel. Op maandag en
donderdag bad men de blijde geheimen bij het rozenhoedje* en op dinsdag en op vrijdag de
droeve en de andere dagen de glorievolle geheimen. In 2002, het jaar van de rozenkrans,
heeft paus Johannes Paulus II er vijf geheimen aan toegevoegd, de vijf geheimen van het
licht. Deze zijn: de doop van Jezus in de Jordaan, de openbaring van Jezus op de bruiloft
van Kana, Jezus’aankondiging van het Rijk Gods, de gedaanteverandering op de berg Tabor
en de instelling van de eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal. De vijf geheimen van het
licht worden thans gebeden op donderdag.
Er bestaan nog meer soorten rozenkransen*, bijvoorbeeld een met vijftien maal tien kralen
en dan kan men alle geheimen in één keer bidden. Er is ook een kerkbank die verwijst naar
de rozenkrans*.
6. BIJ DE HORIZON VAN HET LEVEN
Het bedienen
Iemand die erg ziek was, kreeg de laatste sacramenten*. Die bestonden uit biechten, het H.Oliesel en daarna de communie. Iemand die de laatste sacramenten kreeg werd in de
gewone spreektaal “bediend”. Als de priester aankwam om de laatste sacramenten toe te
dienen, stonden op een tafeltje de volgende attributen klaar: een kruisbeeld, twee kandelaars
met brandende kaarsen, wijwater, een palmtakje en wat watjes voor de zalving. Was een
zieke buiten bewustzijn, dan werd hem de absolutie* gegeven, zonder dat hij zijn zonden had
beleden. Vaak werd ook de pauselijke zegen in het stervensuur gegeven. Maar het tij kon
keren en de zieke kon weer aan de beterende hand geraken. Als het dan na een tijd weer
slechter ging, kreeg de zieke opnieuw de laatste sacramenten. Zo kon iemand meerder
keren bediend worden.
Was iemand bediend, dan kwam de buurt bij elkaar om de rozenkrans* te bidden; men ging
dan naar de zogenaamde bidderij. Men bad drie rozenhoedjes* met de geheimen van de
rozenkrans* en tot besluit de litanie* van Maria. Dat gebeurde dan drie dagen achter elkaar.
Ook de wat oudere buurkinderen moesten er naar toe. Een van de buren bad voor:
“weesgegroet Maria …tot…schoot” en de rest bad na: “Heilige Maria …tot…amen”. Er was
nogal verschil in snelheid waarmee voorbidders konden bidden. Ik herinner me als kind wel
voorbidders waar nauwelijks een woord van te verstaan was. Alles ging op dezelfde toon. Al
met al duurde die rozenkrans* een eeuwigheid. Soms werd ook een litanie* gebeden. Het
volk antwoordde dan “bid voor ons”, dat ging zo onduidelijk dat ik altijd dacht dat men “bid
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frans” zei. De hele buurt zat dan bij elkaar en om voldoende zitplaatsen te maken werden
planken over stoelen gelegd. Het gebeurde ook wel, dat de bidderij in de kerk was. Het
gebruik gaf een gevoel van saamhorigheid.
Het sacrament* van het Heilig Oliesel
Door de zalving en het gebed van de priester worden aan de ernstige zieke bijzondere gaven
verleend. Vroeger ging dat zo. De priester trad het huis van de zieke binnen en zei: “vrede
aan dit huis” en daarop antwoordden de aanwezigen: “en aan alle bewoners”. Vervolgens
besproeide de priester de zieke en de omstanders met wijwater. Dan zei hij enige gebeden
en hoorde de generale biecht, gaf de absolutie* en de communie. Daarna volgden er
gebeden. Tenslotte ging de priester over tot zalving van de zintuigen van de zieke. De
zalving gebeurde met olijfolie.
Tegenwoordig gaat het wat informeler. In de parochiekerk leest de priester af wie er is
bediend en dan wordt tot intentie van de zieke gebeden dat God hem/haar geve wat hem
zalig is.
Een overledene
Bij een sterfbed baden de aanwezigen “de gebeden van de stervenden”, totdat de zieke
overleed. Heel vrome katholieken stierven met een brandende kaars in hun gevouwen
handen, ten teken dat ze gereed waren. De buren moesten daarna van alles regelen en de
naaste buurman die het dichtst bij de kerk woonde, diende het initiatief te nemen. Als eerste
gingen de buren de rozenkrans* bidden. De eerste dag bij de naaste buurman, vanaf de
tweede dag vond het bidden plaats ten huize van de overledene. Het was gebruikelijk, dat de
dode thuis lag opgebaard. Daarna gingen de buren de familie van de overledene bidden. Dat
wil zeggen aanzeggen van en uitnodigen voor de begrafenis. Als de familie wat verder weg
woonde dan verpachtte de buurt het bidden aan jongelui. De buurt betaalde de pacht uit. De
familie van de overledene onthaalde de aanzegger vaak op eten, vooral als hij van ver moest
komen. Verder moest de buurt het dragen van de overledene bij de begrafenis regelen. In
feite regelden de buren alles wat tegenwoordig een begrafenisondernemer doet. Bovendien
zorgden ze voor het waken bij de dode. Dan moest er nog geld opgehaald worden om
missen te laten doen voor de zielsrust van de overledene. Voor het huis kwam een strooike*
te staan, zolang de dode “boven aarde stond”. Een busseltje stro werd voor het huis van de
overledene gelegd en daaromheen een aantal zwarte plankjes met op elk plankje een wit
kruis en daarboven een plank met daarop een doodshoofd. Het strooike* kon geleend
worden bij huize St.-Felix. De strooikes* waren keurig gebonden en konden dus lang mee. In
het buitengebied maakte men soms zelf de strooikes*, die met een paar stenen werden
opgebouwd. Bij een kind gebruikte men het zwarte strooike* niet, maar werden vier stenen
met een busseltje stro aan de straat gezet. Daarop kwamen papieren bloemen te liggen. De
jeugd droeg het kinderlijkje naar de kerk en er waren dan ook bruidjes bij die bloemblaadjes
of geknipte confetti strooiden. De kinderbaar was lichtblauw geschilderd, de engelenkleur.
Ook de bidprentjes van kinderen hadden vaak een blauwe rand.
Bij een volwassene verzorgden de buren het dragen van de dode naar de laatste rustplaats.
Na het sluiten van de kist baden de buren enkele onzevaders en weesgegroeten gevolgd
door de aanroeping: “Heer geef hem de eeuwige rust”. Als het huis van de overledene buiten
het dorp stond dan brachten de buren de kist met een kar tot de rand van de bebouwde kom.
Bij elke kruising en elke heul stopte men. Dat laatste wil zeggen: bij elke buis dwars onder de
weg door of bij een brug. Waar dit gebruik vandaan kwam, is niet bekend, maar het heeft te
maken met een kruising van de weg die men naar de kerk aflegde. Aan de rand van het dorp
werd de lijkkist op een draagbaar overgebracht en dan naar de kerk gedragen. De buren
droegen de kist ook de kerk in en daarna naar het kerkhof. En tot slot lieten ze de kist
zakken in het graf.
Bij de rouwdiensten was er nogal verschil tussen rijk en arm. Voor gewone doden was de
dienst vroeg in de ochtend uiterlijk om half tien. Bij rijken was de kerkdienst om elf uur. Dan
was de kerk rijkelijk versierd met rouwkleden, kaarsen en dergelijke. Bij de armsten stond er
alleen een bord voor in de kerk ten teken van rouw. Wat mij altijd is bijgebleven is het
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verschil in uitvaartdiensten. Hoe armer iemand was hoe sneller de uitvaartdienst was
afgelopen. Wilde men een gezongen mis en toch goedkoop uitzijn dan zong alleen Wim
Blankers, de organist. Hij deed dat op een geheel eigen manier: achter zichzelf en het orgel
aanhollend. Voor een dure uitvaart was het kerkkoor nagenoeg compleet, tenslotte werkten
de meeste koorleden wel in het dorp en namen makkelijk de gelegenheid om te gaan zingen.
Het leverde ook extra inkomsten op voor de kas van het koor. Voor de goedkoopste
begrafenis werd de gewone, gelezen mis van acht uur gebruikt. Dan was er tot in de
veertiger jaren nog een bijzonder gebruik. Er was een scheiding van mannen en vrouwen
met uitvaarten. Een andere typisch Udenhoutse gewoonte: Iedereen moest 5 keer offeren.
Een schaal stond op de communiebank, een vast naast de communiebank in de muur, een
offerblok achter in de muur en een schaal achter in de kerk. Iedereen liep daar langs en gaf
een offer. Daarna kwam de kerkmeester nog met de schaal. Pas daarna werden de prentjes
uitgedeeld.
De pastoor las na het evangelie alle bestelde missen voor. Daaruit viel af te leiden hoeveel
geld er besteed werd aan de begrafenis. Als men de overledene de kerk uitdroeg, klonk het
lied “In paradisum” (Ten paradijze begeleiden u de engelen). Het was lang gebruik dat na de
begrafenisplechtigheid op het kerkhof het volk terugging naar de kerk voor de kruisweg*.
Na de mis was er over het algemeen een eenvoudige koffietafel met alleen witbrood en oude
kaas. Die vond plaats in het sterfhuis en de buren verzorgden die. Later ging men hiervoor
buitenshuis naar een café en als het sterfgeval niet te pijnlijk lag, dan werd als slot er ook wel
één borrel per persoon geschonken.
Na een begrafenis bleven de naaste familieleden nog een jaar en zes weken in de rouw.
Men droeg dan zwarte kleding. Degene die geen zwart pak hadden, kregen op hun linker
arm een lapje stof in de vorm van een ruit of een zwarte rouwband. Toen ik in de hoogste
klassen van de lagere school zat, moest ik geregeld naar een uitvaart. De twee hoogste
klassen moesten daar naar toe, omdat een kindergebed beter verhoord werd, zei men toen.
Als tegenprestatie was het gebruik dat de scholen getrakteerd werden op zogenaamde
“dooimoppen”. Dat was een ronde koek die bakkerij Victoria uit de Groenstraat hiervoor
speciaal bakte. Ook de klassen die niet naar de kerk waren geweest kregen deze koeken.
Maar die baden daarvoor op school wel speciaal voor de overledene.
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Hoofdstuk 19

HET GELOOF VAN ADVENT TOT CHRISTUS KONING
Memorabele momenten uit het kerkelijk jaar
De advent, de laatste vier weken voor Kerstmis
Met de eerste zondag van de advent begint het kerkelijk jaar. Het is de voorbereidingstijd op
de geboorte en komst van Christus. In de kerk hangt een adventskrans, gemaakt van
dennengroen, versierd met paarse linten en met 4 kaarsen erop. Elke zondag wordt één
kaars meer aangestoken. De advent is een boetetijd. De priester draagt paarse gewaden.
Vroeger werd het orgel niet bespeeld en het gloria verviel. In de adventstijd sloot men ook
geen huwelijken.
In het dagelijkse leven thuis was er niets bijzonders in de advent. Daags voor Kerst haalde
moeder de kerstspullen voor de dag en gingen we de kerststal zetten. Van speciaal papier
maakten we een grot, of we maakten gebruik van een zelf getimmerde kerststal. Wij als
kinderen zochten zelf mos in de bossen en dat droogden we en gebruikten we op de bodem
van de kerststal. Alle gipsen kerstbeelden waren in een doos gepakt, met per beeld een stuk
papier eromheen. Het was voor ons net cadeautjes uitpakken. En degene die het kindje
Jezus vond, had de hoofdprijs. En wij hadden ook een herdershondje en dat was voor ons
de troostprijs. Het moeilijkste was het ophangen van de engel. Deze engel had in zijn
handen een banderol met daarop de tekst “Gloria in excelsis”. De drie koningen kwamen om
de hoek te staan. Die mochten pas met Driekoningen bij de rest van de kerststal. Pas in de
zestiger jaren kwam er een kerstboom bij. De verlichting in de kerstboom kwam nog later
want er moest toch minimaal een jaar over worden gedacht om die luxe uitgave te doen.
Er is een kerkbank die verwijst naar de Advent.
Onze Lieve Vrouw onbevlekte ontvangenis, 8 december
Onder onbevlekt ontvangenis wordt verstaan, dat Maria als toekomstig moeder van Gods
Zoon geen erfzonde* had ontvangen. Dit is op 8 december 1854 door de paus tot dogma*
verheven. Wij wisten vroeger als kinderen niet wat dit betekende. Wij hadden nergens
verstand van en fantaseerden van alles bij de maagd Maria die onbevlekt ontvangen had.
Heilige Thomas, 21 december
Op het feest van de ongelovige Thomas probeerde de jeugd van de lagere school de frater,
zuster, de meester of juffrouw buiten te zetten om zo een vrije dag te verdienen.
Kerstmis, Christus geboorte 25 december
Met Kerstmis waren er 3 missen achter elkaar. De eerste was plechtig en gezongen en
daarna volgden er 2 stille of gelezen missen. Dan zat je dus lang in die koude kerk.
Toen ik een kind was, gingen wij ’s morgens om 4 uur te voet naar de nachtmis. In mijn
herinnering was het altijd koud en sneeuwde het. Dat is echter zeker niet altijd zo geweest.
Als we thuis kwamen was het ijskoud en moest eerst de kachel worden aangemaakt. Dan
waren er worstenbroodjes met warme chocolademelk. Alle lampen mochten even aan. Dat
was ongebruikelijk. Het was erg feestelijk, maar wij vonden al snel iets een feest, want
iedereen was erg zuinig. Onder pastoor Van Eijl was er met Kerstmis ook een plechtige
processie in de kerk.
Er is een kerkbank die verwijst naar Kerstmis.
Onnozele kinderen, 28 december
In de tijd dat Jezus is geboren, gaf Koning Herodus bevel om in Betlehem en omgeving alle
jongetjes van twee jaar en jonger te vermoorden. Op deze dag wordt dat herdacht. Het
woord onnozel staat voor onschuldig.
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Voor zover bekend deed men in Udenhout nauwelijks iets aan onnozele kinderen. In
sommige families was het wel gebruik, dat het jongste kind het een dag voor het zeggen had.
Dat kwam dan neer op het kiezen van een lievelingsgerecht en een half uur later naar bed.
Nieuwjaarsdag, 1 januari
Feestdag van de besnijdenis van Jezus. Nieuwsjaardag was geen bijzondere kerkelijke dag.
Nieuwjaar werd gevierd als een normale zondag. Op de laatste avond van het jaar was het
doorspelen, dan werd er gekaart tot na 12 uur wat men toen erg laat vond. Op
nieuwsjaardag gingen we niet naar de vroegmis. Maar al had je nog zo lang doorgespeeld,
met nieuwjaar ging je wel naar de kerk. Het was gebruikelijk dat de pastoor met nieuwjaar
een jaaroverzicht gaf van het aantal parochianen, dopen, huwelijken, sterfgevallen en
dergelijke in het afgelopen jaar.
Driekoningen, 6 januari
De drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar bezochten het kindje Jezus en gaven hem
geschenken. Veelal stonden de beelden van de koningen voor op kerstdag op grote afstand
van de kerststal en naar gelang het dichter bij 6 januari kwam, kwamen ze stapje voor stapje
dichterbij. Pas op Driekoningen stonden ze bij de kerststal.
Vroeger was het driekoningenzingen al zeer gebruikelijk. Kinderen verkleedden zich door
allerlei kleden om zich heen te slaan en zetten een kroontje op het hoofd. Een kind speelde
Balthasar en zijn gezicht was zwart gemaakt. Ook hadden ze al lampions met een kaarsje
erin dat altijd uitwaaide. Zo gingen ze al zingend langs de deuren. Meestal zongen ze:
Drie koningen, drie koningen
gif men unnen nuuwe hoed
M’nen ouwe is versleten
Ons moeder mag ’t nie weten
Ons vader hee z’n geld
Al op de toonbank neergeteld.
Er waren wel meer liedjes in gebruik. De zangertjes kregen snoep en af en toe ook wat
kleingeld. Een ander vertelde: Ik herinner me, dat in de oorlog ook volwassenen uit
Kaatsheuvel Driekoningen kwamen zingen om geld.
Er is een kerkbank die verwijst naar Driekoningen.
Verloren maandag
De maandag na Driekoningen heet verloren maandag. Dan had een aantal gilden de teerdag.
Maria Lichtmis, 2 februari
Herdenking dat op deze dag Maria haar kind Jezus in de tempel van Jeruzalem kwam
opdragen. Op zich werd er niet veel bijzonders gedaan. Wel gingen er meer mensen naar de
kerk. In de tijd van pastoor Van Eijl was er een processie. Op de kerkbanken in de kerk van
Udenhout staat ook een symbool van Maria Lichtmis: “De brandende kaars” .
De Heilige Blasius, 3 februari
Na de H.-Mis kon iedereen de blasiuszegen halen. De mensen gingen dan naar voren en
kregen twee gewijde kaarsen kruiselings voor hun hals, waarna de priester een zegen
uitsprak. Blasius was de patroon tegen keelziekten en daar kreeg je door de blasiuszegen
bescherming tegen. Dit gebruik is blijven bestaan.
De Heilige Jozef, 19 maart
Feestdag van Sint-Jozef, de bruidegom van Maria en de “voedstervader” van Jezus. SintJozef bracht Jezus, het kind van God als gezinslid groot. Volgens het evangelie van
Mattheüs stamt Jozef rechtstreeks af van de Joodse koning David.
Maria Boodschap, 25 maart
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Op deze dag vieren we, dat de engel Gabriël aan Maria kwam zeggen dat ze de moeder van
de Verlosser zou worden. Het is negen maanden voor Kerstmis. Deze dag staat ook bekend
als Annunciatie. Dit tafereel is vaak afgebeeld in de kunst. Ook in de Udenhoutse kerk hangt
een schilderij met deze afbeelding. Het is een kopie uit 1959 van een schilderij van de
Italiaanse schilder Barocci (1562-1612). In de tijd van pastoor Van Eijl was er op deze dag
een processie in de kerk.
Vastenavond en het veertig uren gebed, drie dagen voor Aswoensdag
Vastenavond is op maandag en dinsdag voor Aswoensdag. Vroeger hield men dan het
veertig-uren-gebed en dat begon al op de zondag voor vastenavond. Zo hadden de
gelovigen geen tijd om carnaval te vieren. De opzet van het veertig-uren-gebed was, dat het
H.-Sacrament voortdurend aanbeden* werd. De H.-Hostie* stond voor in de kerk in een
monstrans* uitgesteld. Het kwam veel voor, dat gezinsleden de tijden onderling verdeelden
om in de kerk te gaan bidden, zodat er zo lang mogelijk een vertegenwoordiging van het
gezin in de kerk was. Wij moesten daarnaast bidden voor de Bosschenaren die Carnaval
vierden.
Op vastenavond was het thuis feest. Mijn moeder bakte dan oliebollen of er waren
worstenbroodjes. De kinderen gingen doedelen. De voorbereiding daarvoor begon al veel
eerder, namelijk bij het slachten van een varken. Dan stonden de jongens in de rij voor de
blaas. Zij bliezen die op met een rietje als een ballon en als die vol was dan moesten ze er
een touwtje omleggen zodat de lucht er niet uitkon. Dat was altijd een heel gedoe met die
glibberige blaas. Daarna hingen ze die blaas onder de schouw te drogen. Met vastenavond
maakten ze de gedroogde blaas open en in het midden maakten ze een rietje vast met een
touwtje. Daarna ging de blaas over een bus en daaraan maakten ze de blaas ook weer vast.
Zo ontstond er een doedelpot. Dan moest de hand wat vochtig gemaakt worden met spiers
(speeksel) en dan werd de hand op en neer bewogen over het rietje. Daarbij ontstaat een
diep geluid. Dat is doedelen. Met die doedelpot gingen de kinderen langs de deuren en
zongen het liedje: Doedel, doedel in de pot, vrouwke ’t is vastenaovend, ik kom niet thèùs
vur taovend. Taovend in de maoneschèèn as vadder en moeder naar bed toe zen…..
In de zestiger jaren kwam het carnaval op met verkleedpartijen en optochten. Het 40-urengebed verdween.
Aswoensdag, 40 dagen voor Pasen
De vastentijd herinnert aan de 40 dagen die Christus met vasten en gebed in de woestijn
doorbracht. Het begin van de vasten is Aswoensdag. Dat is een vasten- en onthoudingsdag,
dat wil zeggen dat volwassenen maar één volle maaltijd mogen gebruiken en dat men geen
vlees mag eten. Op die dag ging iedereen ’s morgens een askruisje halen in de kerk. De
priester maakte met as een kruis op het voorhoofd en sprak dan de woorden uit: “gedenk
mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”. De as werd verkregen door het
verbranden van oude gewijde palmtakjes. Het kruisje liet men er die dag zo lang mogelijk
opzitten.
Nog steeds is er een mogelijkheid om een askruisje te halen, maar dan ’s avonds.
De vasten, van Aswoensdag tot Paaszaterdag 12.00 u.
Toen wij kinderen waren, hadden wij een vastentrommeltje. Vasten betekende: zich iets
onthouden, dus snoepten we niet. Als we snoep kregen, ging dat in het trommeltje. Dat
bewaarde ik dan tot Pasen. Dan waren alle snoepjes aan elkaar geplakt. Op school hadden
we een kleurplaat en elke dag dat we naar de mis waren geweest, mochten we een stukje
kleuren.
Volwassenen van 21 tot 59 jaar mochten in de vasten maar eenmaal per dag een volle
maaltijd gebruiken. Op de vrijdagen kwam daar de onthouding van vlees nog bij. Mensen
konden vrijstelling vragen voor het vasten, bijvoorbeeld als ze zware arbeid moesten
verrichten. Dispensatie daarvoor vroegen zij dan in de biechtstoel. Er waren nog wel meer
beperkingen in de vasten. Zo mocht men niet trouwen. Mannen die zich vrij streng aan het
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vasten hielden, rookten ook niet in de vastentijd of alleen op de zondagen. In die tijd rookten
vrouwen nog niet.
Halfvasten zondag Laetare, de vierde zondag van de vasten
Op deze zondag was het wat minder vasten. Zo mochten op deze dag de vrijers hun vriendin
bezoeken. Ook was het – na de oorlog tenminste – dansen (halfvastenbal), maar op de
andere zondagen in de vasten niet.
Passiezondag, vijfde zondag van de vasten
Twee weken voor Pasen. Vanaf deze dag werd vroeger het kruisbeeld in de kerk bedekt met
een paars kleed. Dat bleef bedekt tot aan Goede Vrijdag. Passiezondag verwijst naar de
droefheid van de kerk om het lijden van Christus. Vroeger werd in Udenhout op deze dag de
plechtige communie gedaan met de hernieuwing van de doopbeloften. Wij hadden vooraf
een week retraite* op Vincentius. Dat was in de tijd van pastoor Prinsen.
Palmzondag, zesde zondag van de vasten en de zondag voor Pasen
Palmzondag herinnert aan de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem waarbij de bevolking
hem toezwaaide met palmtakken. Op deze dag nam iedereen palmtakjes (buxus) mee naar
de kerk om dat te laten wijden. Thuis hing men de takjes achter het corpus* van het
kruisbeeld. Bij onweer gebruikte men gewijde palmtakjes om met wijwater het huis te
besprenkelen, zodat het beschermd was tegen bliksem. Ik moest met mijn vader palmtakjes
gaan planten op de hoeken van elk veld met koren. Telkens baden we een weesgegroet
voor een goede oogst.
Ook nu nog worden er palmtakjes gewijd, maar de parochianen hoeven die niet mee te
brengen, want daar wordt door de parochie voor gezorgd. Iedereen kan enkele takjes
meenemen en nog steeds worden die achter een kruisbeeld gestoken.
Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen
Deze dag herinnert aan het instellen van de eucharistie* tijdens het Laatste Avondmaal. De
naam komt van de witte feestversiering op deze dag en de witte kleding die de priester dan
draagt. Er werd een H.-Mis opgedragen ter viering van het Laatste Avondmaal, waarna de
priester het altaar leeg haalde en het begin van het lijdensverhaal voorlas. Tijdens de mis
was er de voetenwassing als gedachtenis aan de voetwassing door Christus van zijn
apostelen tijdens het Laatste Avondmaal. De klokken luidden voor de laatste keer voor
Goede Vrijdag. Vele mensen bezochten ook overdag de kerk om het allerheiligste* te
aanbidden*. Dat stond in de vorm van een H.-Hostie* uitgesteld in de monstrans*.
Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen
Deze dag herinnert aan de kruisdood van Christus. Dan was er geen H.-Mis. Er was ’s
middags om drie uur wel een kruisweg*. ’s Avonds was er vaak ook nog een dienst voor de
parochianen, die overdag niet konden. Bovendien was er de kruisverering. Iedereen ging
dan voor in de kerk de voeten van het kruisbeeld kussen. Na elke kus veegde degene die
het kruis vast hield met een doekje over de voeten, voordat de volgende kuste. Het is ook
een tijd gebruikelijk geweest om een relikwie* van het Heilig Kruis te vereren. In een rond
zilveren doosje zaten enkele splinters van het Heilig Kruis. De priester hield het doosje vast
met een daaronder bevestigde handgreep. De parochianen kusten de glasplaat en de
priester maakte daarna met een wit doekje de glasplaat weer schoon voor de volgende
vereerder. Mensen die niet naar de kerk konden, hielden ’s middags om drie uur even op
met werken voor een kort gebed.
De gebruiken van Goede Vrijdag zijn er nog steeds maar in plaats van het kussen van de
voeten van het kruisbeeld worden er bloemen bij het kruis gelegd.
Paaszaterdag, de zaterdag voor Pasen
’s Middags om twaalf uur begonnen de klokken te luiden. De klokken “waren terug van
Rome”, zei men dan. De vasten was voorbij en er was al een feestelijk gevoel. In de Goede
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Week ging men bijna altijd biechten en vaak moest dat nog op paaszaterdag gebeuren.
Volgens het 4e gebod van de H.-Kerk moest men éénmaal per jaar biechten en volgens het
5e gebod moest men in de paastijd te communie. Dat combineerde men dus.
Kinderen mochten de paaseieren schilderen.
Dan was er nog een karwei te doen. Nieuw wijwater halen. Achter in de kerk stonden grote
teilen wijwater. De parochianen konden met flessen en kannen dat wijwater komen halen. ’s
Morgens had de pastoor het water gewijd. Dat gebeurde als volgt. De priester wijdde eerst
zout. Daarna voegde hij onder het opzeggen van een gebed dit zout toe aan het water. Het
zout zorgde ervoor, dat het water niet bedierf. Tevens was het zout een symbool tegen de
duivel. Ook nu nog kan men op paaszaterdag wijwater afhalen achter in de kerk.
Op de avond van Paaszaterdag vonden en vinden de plechtigheden plaats om de verrijzenis
van Christus te vieren, de kern van het christelijk geloof. Tijdens de plechtigheden wordt het
doopwater gewijd en de paaskaars ontstoken. De verrijzenis wordt gevierd als het ontsteken
van het licht. Mensen komen binnen in een donkere kerk. Dan worden kaarsjes uitgereikt en
aangestoken. Tijdens het Gloria gaan alle lampen aan en luiden de kerkklokken: Het is licht!
De Heer is verrezen!.
Het hoogfeest van Pasen, tussen 22 maart en 25 april
Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. De lente begint op
21 maart en daarom ligt Pasen altijd tussen 22 maart en 25 april.
Met Pasen viert de kerk de verrijzenis van Christus. Het is een feest van vreugde. In de kerk
is veelvuldig het alleluja* te horen. Het is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar van de
katholieke kerk. Gelovigen moesten “hun Pasen houden”. Dat wil zeggen zich goed
voorbereiden, waartoe het vasten behoorde, het biechten en met Pasen naar de kerk en te
communie gaan.
Met Pasen was iedereen op zijn paasbest. De winterkleren werden verruild voor zomerkleren.
De overjassen liet men thuis, ook al was het er eigenlijk nog te koud voor. Thuis verborg
vader overal eieren en de kleine kinderen mochten die zoeken. Moeder besteedde extra
aandacht aan het eten en zo was er voor het hele gezin een feestelijk gevoel.
Onder pastoor Van Eijl was er met Pasen ook een plechtige processie in de kerk. Er is een
kerkbank die verwijst naar Pasen.
Tweede Paasdag is ook een kerkelijke feestdag die als een zondag wordt gevierd.
Hakendover
Met Pasen is ook jaarlijks de bedevaart naar het Belgische Hakendover. Veel Udenhoutse
boeren gingen daar naar toe. Het volksgeloof wil, dat boeren daar een bijzondere zegen
ontvangen voor de akkers, de paarden, de runderen en de oogst. De meeste pelgrims
maakten een zogenaamde kleine toer, die bestaat uit 13 keer rondom de kerk, 13 keer
rondom het beeld van de Allerheiligste* Verlosser en 13 keer rondom de Mariakapel te lopen.
Om de tel niet kwijt te raken hadden de pelgrims 13 muntjes bij zich, waar ze er bij elke
ronde een van offerden.
Beloken Pasen
Dat was de zondag na Pasen. Mensen die om wat voor reden hun Pasen niet hadden
kunnen houden, konden dat op deze dag alsnog doen. Deze dag sluit de paastijd af.
De Mariaverering in de maand mei
In katholieke gezinnen zette men in de maand mei het Mariabeeld prominent in de
huiskamer. Dagelijks brandde men er een kaars bij en er kwam een vers veldboeketje bij te
staan. De gebeden, zoals het rozenhoedje*, werden voor dit beeld gezegd, veelal op de
knieën.
In mei waren ook de meest bekende bedevaarten. Op zondagen in mei gingen veel mensen
te voet naar Den Bosch, vooral op de eerste zondag. Daar bezocht men de Zoete Lieve
Moeder in de Sint-Janskathedraal.
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De geschiedenis van het beeld van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch gaat terug tot
het jaar 1380, wanneer aan de vergroting van de Sint-Janskerk wordt gewerkt. Het is winter
en koud. Een bouwknecht vond een lelijk oud houten beeld tussen het brandhout in de
bouwloods van de Sint-Jan. Omdat het koud was, wilde hij er de houtskachel mee stoken.
De bouwmeester voorkwam dit door te zeggen, dat het een Mariabeeld was en een beeld
niet verbrand mag worden. De bouwknecht zette daarop het beeld in de Sint-Jan bij een
beeldengroep. De mensen vonden het een lelijk beeld en wilden het er weg hebben. Een
broeder*, Wouterken, ontfermde zich erover en zette het op het Michael-altaar. Daar bleef
het een half jaar staan, maar de plebaan* wilde het ook daar weg hebben. Daarop besloot
broeder Wouterken het beeld mee te nemen naar huis. Maar het beeld was plotseling zo
zwaar, dat hij het onmogelijk kon verplaatsen. Hij zag daarin een teken dat het Mariabeeld in
de Sint-Jan moest blijven en gaf het beeld een plaats op het Onze Lieve Vrouwekoor aan de
noordzijde van het hoogaltaar. De mensen spraken echter voortdurend hun ongenoegen uit
over het lelijke beeld. De zomer erop was er een schilder bezig en broeder Woutken vroeg
hem het beeld op te knappen. De schilder nam het verzoek niet aan en de zoon van de
schilder bekladde het met verf. Enkele vrouwen, die regelmatig in de kerk kwamen,
bespotten het beeld om haar lelijkheid. Een die zei: Jisses, hoe lelijk is dat beeld. De nacht
erop kreeg zij een verschijning van Maria, die zei: Ik ben niet lelijk, ik ben mooi in het eeuwig
leven voor de eeuwige troon. Verschrikt ging de vrouw naar de Sint-Jan en deed haar
verhaal. Ze geloofde in het wonderbaarlijke en liet het beeld opknappen en beschilderen.
Daarop kreeg het beeld de eer, die het toekwam en kreeg het een eigen kapel in de SintJanskathedraal. Nog altijd is er een grote toeloop naar dit Mariabeeld, vooral in de maand
mei.
Bij een bedevaart te voet naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch vertrok men ’s morgens
rond vier uur. Tot in de vijftiger jaren konden de bedevaartgangers ’s morgens over de
Rijksweg lopen zonder last te hebben van auto’s. Bij de kathedraal in Den Bosch was het
een drukte van belang. In de Sint-Jan woonde men een van de vele missen bij. Daarna aten
de bedevaartgangers ergens hun meegebrachte boterhammen op. Sommigen gingen ook te
voet terug naar huis. Onderweg werd wel eens aangelegd, bijvoorbeeld bij het oude café ’t
Groenewoud tussen Vught en Helvoirt. Dat was natuurlijk afhankelijk van hoe men terug liep.
Velen liepen binnendoor langs de IJzeren Man, de Heikant en Biezenmortel.
Sinds mijn vroegste jeugd hoorde het erbij om minstens één keer in de meimaand naar de
Zoete Moeder van Den Bosch te gaan. In het begin was dat als lid van een welpengroep. Ik
ging als acht/negenjarige op een grote fiets met blokken aan de trappers om de fiets
passend te maken. Met een groep van 20 was de afstand van 20 kilometer heen en die
afstand ook weer terug een flink eind, het was een hele onderneming. Je fietste braaf naast
elkaar vooral goed uitkijkend dat de sturen niet in elkaar kwamen of dat paaltjes geraakt
werden die langs het pad stonden naar de Distelberg en de Guldenberg. Met het geld dat je
van huis meekreeg, stak je braaf een kaarsje op. Ook kochten we een ijsje en dan gingen we
weer terug. Later bij de verkenners mocht je te voet mee naar Den Bosch. ´s Morgens om
vier uur vertrokken wij vanaf het hoofdkwartier aan de Slimstraat waar de gehele troep zich
verzamelde voor de tocht. Allen nog met de slaap in de ogen en slap van de slapeloze nacht,
want door de angst om je te verslapen en de spanning, kwam er niet veel van slapen. Stil
zette de groep zich dan om vier uur in beweging, zonder geluid te maken, want het hele dorp
sliep nog. Tussen Udenhout en Biezenmortel zette hopman Christ Pennings het eerste
rozenhoedje* in en liep iedereen prevelend en stiekem klierend in de groep. Eenmaal in de
Sint-Jan belandden we dikwijls in een mis die al een poosje aan de gang was en ontging ons
verder alles wat er op het priesterkoor* gebeurde. Er was niets te zien, nauwelijks iets te
horen en de mensenmassa verhinderde enig bewegen. Het Mariabeeld had zijn prominente
plaats, rijkelijk versierd met bloemen en vele kaarsenstandaards, want daar moest het grote
geld mee binnenkomen. De tocht naar de Zoete Moeder was een uitje, een van de
mogelijkheden om van huis weg te komen. De terugtocht ging in het begin met de trein die
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toen nog in Udenhout stopte en later met de bus. Als grotere verkenner ging je er al gauw
voor om ook de terugtocht te voet af te leggen. Als je daaraan meedeed, hoorde je er pas bij.
Bovendien had je meer vrijheden op de terugtocht, er liep maar een enkele leider mee. Het
was ook een mogelijkheid om legitiem met een meisje samen te zijn. Maar och, meer dan
wat onderling geklier, gepluk en getrek gebeurde er niet. Zeker niet naarmate je dichter bij
Udenhout kwam, dan gingen de vermoeidheid en de blaren parten spelen.
Een andere Mariabedevaartplaats was de Heilige Eik in Oirschot. In de 14e eeuw hadden
herders een Mariabeeld ontdekt dat tegen de stroom in dreef. De herders haalden het beeld
uit de rivier en plaatsten het in een uitholling van een oude eik langs de rivier. Inwoners van
Oostelbeers zouden het beeld hebben meegenomen, maar de volgende ochtend stond het
weer in de oude eik. Door deze en andere verhalen ontstond een Mariaverering. Later is er
een kapel gebouwd. Vroeger was deze bedevaartplaats een bekende ontmoetingsplaats
voor de jeugd.
Nog steeds trekken duizenden mensen naar de Heilige Eik om even aan te gaan bij Maria.
Ook Handel was een bekende bedevaartplaats. De verering van Maria gaat terug tot 1220.
Herders vonden nabij Gemert een Mariabeeld in een meidoorn. De inwoners van Gemert
wilden een kapel bouwen op de plaats van de vondst, maar de ossen die de bouwmaterialen
moesten vervoeren, weigerden te stoppen op die plaats. Daarop besloten de Gemertenaren
om een kapel te bouwen op de plaats waar de ossen stopten en dat was in Handel. In 1931
namen de Kapucijnen het initiatief tot een jaarlijkse bedevaart vanuit Biezenmortel naar
Handel. Dat zij het initiatief namen, is niet zo verwonderlijk, in Handel hadden de Kapucijnen
een klooster, iets voorbij het processiepark.
Er waren nog meer Mariabedevaartplaatsen, zoals de Hasseltse kapel in Tilburg. Verder weg
waren nog bekend Scherpenheuvel in België en natuurlijk Kevelaer, maar naar die laatste
plaats ging men in augustus!
Sint-Job
De Sint-Jobverering is in Enschot waarschijnlijk ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw.
In 1862 ontving de Enschotse pastoor toestemming tot zegening van Jobwater. Iedereen die
tussen 10 en 17 mei de Enschotse kerk bezocht, er biechtte en te communie ging, ontving
een volle aflaat*. Voor de oorlog bezochten jaarlijks wel 25.000 mensen de kerk van Sint-Job,
vooral vanuit Tilburg. Er stonden vele kraampjes, waar onder andere zoute scharren werden
verkocht. Sint-Job werd vereerd tegen de pest en zweren. Tussen 1600 en 1655 maakte de
pest vele slachtoffers in deze streken.
Vruchten der aarde, drie dagen voor Hemelvaart
Deze dagen noemde men ook wel de kruisdagen. Op deze dagen bad men voor een goede
oogst. Vooral veel boeren met hun gezinsleden bezochten dan de kerk. ‘s Morgens vroeg
was er een speciale mis voor de vruchten der aarde. Een Udenhoutse boer uit de Kuil kwam
het niet gelegen om naar de kerk te gaan met de kruisdagen. Zijn buurman ging wel. Hij zei:
“Och als het bij mennen buurman wel helpt en ‘t goj regenen dan zal het bij men toch wel
druppelen”. Na de mis gingen het koor en de priester zingend rond in de kerk. De priester
had een groot kruis op een draagstok in zijn handen en twee misdienaars vergezelden hem.
De voorzanger zong bijvoorbeeld Sancta Lucia en de zangers antwoordden met “ora pro
nobis” (bid voor ons). Zo werd de litanie* van alle heiligen gezongen.
Hemelvaart, 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren
Op deze dag wordt de Hemelvaart van Christus gevierd. Het is altijd op een donderdag en
het is nog steeds een kerkelijke feestdag en dus ook een vrije dag. In Udenhout deden de
kinderen uit de eerste klas jarenlang hun eerste communie op Hemelvaartdag.
Pinksteren, 50 dagen na Pasen
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Op het hoogfeest van Pinksteren viert de Kerk de nederdaling van de Heilige Geest over de
Apostelen te Jeruzalem. Die waren daar samen met Maria bijeen in de zaal van het Laatste
Avondmaal. De Heilige Geest daalde neer in de vorm van vurige tongen (zinnebeeld voor
liefde en welsprekendheid). Op Tweede Pinksterdag was de bedevaart naar Sint-Gerlachus
in Loon op Zand, speciaal voor de varkensboeren. In Udenhout was ook een broederschap*
van de Heilige Gerlachus. Onder pastoor Van Eijl was er met Pinksteren ook een plechtige
processie in de kerk. We hebben ook een kerkbank die naar Pinksteren verwijst: “De vurige
tongen”.
Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren
Op deze dag viert de kerk de instelling van de Eucharistie*. Deze dag werd als zondag
gevierd en er werd een processie gehouden. Men liep dan massaal in processie naar Huize
Sint-Vincentius. De pastoor liep mee met een H.-Hostie* in de monstrans* onder een
baldakijn*. Daaromheen enkele lantaarndragers. In de tijd van Pastoor Van Eijl waren er
zelfs acht lantaarndragers. Daarachter natuurlijk bruidjes. Op de trappen van huize SintVincentius was er vervolgens een plechtig lof* met een preek door de rector van Vincentius.
De H.-Hostie in de monstrans werd toen algemeen “ons Heer “ genoemd.
De Heilig Hartverering in juni
In de maand juni zette men het H.-Hartbeeld in de huiskamer. Men stak er ook geregeld een
kaarsje bij aan. En ook bad men op de knieën het rozenhoedje* net als in de meimaand bij
Maria. Ik vond het bidden van het rozenhoedje* op de knieën in de junimaand het ergste.
Dan had ik al de hele dag op mijn knieën in de bieten gewerkt. De H.-Hartverering
verspreidde zich door aansporing van de Heilige Margaretha Maria Alacoque (1647-1690).
De verering kreeg meer aandacht, toen paus Leo XIII in 1899 met de encycliek* Annum
Sacrum kwam, waarin hij de wereld toewijdde aan het Heilig Hart van Christus. In 1920
verklaarde de paus Margaretha Maria Alacoque heilig. Daarna werden in vele plaatsen in
Nederland standbeelden van het Heilig Hart opgericht. In het kader van het 200-jarig bestaan
van de parochie Sint-Lambertus in 1922 zette het kerkbestuur in Udenhout een actie op voor
een H.-Hartbeeld op een openbare plaats. Ook op de scholen was er een H.-Hartverering in
de maand juni. De hele speelplaats van de Felixschool was dan versierd met bloemen, die
door de leerlingen waren meegebracht. Het H.-Hartbeeld was het middelpunt. Wij zongen
liedjes en er was een prachtige processie. De Petrusschool kende een H.-Harthulde.
De martelaren van Gorkum, 9 juli
Herdenking van de martelaren van Gorkum. Bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog in
1572 werden in Brielle de 19 martelaren van Gorkum vermoord vanwege hun katholieke
geloof. In de jaren zestig organiseerde kapelaan Van Erven misdienaarreisjes. De
misdienaars werden verdeeld in twee groepen. De ene groep mocht mee naar Kevelaer, de
andere groep mee naar Den Briel. Met de bus naar Dordrecht en van daar af met de boot
naar Den Briel was echt een dagje uit.
Maria Hemelvaart, 15 augustus
Dit is een dag ter herinnering aan Maria’s Hemelvaart. Dit was vroeger een feestdag en dus
had iedereen vrij. “Op Maria’s Hemelvaart keert het weer zijn staart”, is een bekend
spreekwoord. Hoogzomer is dan meestal voorbij. In de tijd van pastoor Van Eijl had het
patronaat* op 15 augustus de jaarlijkse feestdag. De leden hadden op die dag een
onderlinge competitie met spellen en daarbij waren allerlei prijzen te verdienen. Ook was er
toen een buitenprocessie op deze dag.
Bedevaart naar Kevelaer in Duitsland
In Kevelaer, net over de Duitse grens, wordt de Heilige Maagd Maria vereerd als “Troosteres
der bedroefden”. Udenhout had een broederschap*, waarvan de broedermeesters* jaarlijks
in augustus een bedevaart naar Kevelaer organiseerden. Heel vroeger ging men er zelfs
soms in een aantal dagen te voet naar toe. Sinds 1888 organiseerde de broederschap* deze
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bedevaarten vanuit Udenhout en omgeving. Sinds dat jaar ging men tientallen jaren
achtereen met de trein of met de fiets. Later ging men met bussen. Zowel op de heen- als
terugreis baden de bedevaartgangers veelvuldig. Er werd ook veel gezongen en er was zelfs
een speciale Udenhoutse zangbundel voor. Het hoogtepunt was de deelname aan de
processie door de straten van Kevelaer. Bij terugkomst in Udenhout werd een lichtprocessie
met kaarsjes gehouden vanaf de Boerenbond tot aan de kerk.
Maria Geboorte, 8 september
De feestdag van Maria’s geboorte. Dit was vóór de oorlog ook een feestdag. In de tijd van
pastoor Van Eijl was er op deze dag een processie in de kerk.
Heilige Cornelius, 16 september
Patroondag van de Heilige Cornelius. De hele maand september waren er bedevaarten naar
Bokhoven, een bedevaartplaats waar de Heilige Cornelius werd vereerd. Elke plaats had zijn
eigen dag. Voor Udenhout was dat de eerste dinsdag na 17 september. In 1935 trokken de
Udenhoutse gelovigen op 19 september naar Bokhoven. Cornelius beschermde de mensen
onder andere tegen vallende ziekte, jicht, kinkhoest en reumatiek.
Heilige Lambertus, 17 september
Lambertus is de patroon van de parochie. Hij was bisschop van Maastricht en leefde rond
het jaar 700. Lambertus staat bekend als de “missionaris van de Kempen”. Hij werd
vermoord vanwege politieke verwikkelingen aan het hof. Al in 1474 was er in Udenhout een
kapelletje ter ere van (onder andere) de H.-Lambertus. In de kerk is ook een zijaltaar
toegewijd aan de H.-Lambertus. Drie kerkbanken verwijzen naar deze heilige (de attributen -,
het eerste wonder - en de nederigheid van Sint-Lambertus). In Udenhout werd zijn feestdag
gevierd op 17 september, echter op andere plaatsen ook wel op 28 april.
Maand oktober, de rozenkransmaand*
Zeker in deze maand bad men gezamenlijk de rozenkrans*. Men begon met een
rozenhoedje* waarbij de blijde geheimen herdacht werden. Vervolgens een rozenhoedje*
met de droeve geheimen en tot slot een rozenhoedje* met de glorievolle geheimen. Het
bidden geschiedde vaak voor het Mariabeeld waarbij sommige gezinnen ook in deze maand
een kaarsje lieten branden.
Kermis
Van oorsprong is de kermis verbonden met de kerk. De Lambertuskerk is ingewijd op 7
oktober 1841. De Udenhoutse kermis werd derhalve van oudsher gehouden in de eerste
week van oktober. Een gezegde was ook: Mee Unentse kermis worre de vliege in ’t brôod
gebakke. In de eerste week van oktober zijn vrij plotseling de vliegen verdwenen.
In 1924 stelde de gemeenteraad voor om de kermis te verplaatsen naar de zomer,
aangezien de vroege inval van de duisternis teveel gevaren met zich mee bracht voor bederf
van de goede zedelijkheid. Het voorstel kreeg toen geen meerderheid.
De kermis was een van de hoogtijdagen van het jaar, waar wekenlang naar werd toegeleefd.
Men werkte alles netjes op en er kwam familie op bezoek. Het was gebruikelijk, dat familie
meeging naar de leste mis. Het manvolk ging daarna naar de herberg. Intussen zorgden de
vrouwen voor het middagmaal. Ook later op de dag was er veel cafébezoek en daarbij kwam
onmatig drinken veelvuldig voor. Het gevolg daarvan was, dat hartstochten een uitweg
zochten in vechtpartijen. Nagenoeg alle pastoors hebben zich verzet tegen de kermis.
Pastoor Van de Wal voerde aan het eind van de negentiende eeuw vaak actie tegen
alcoholgebruik, dansen, kermis en dergelijk vermaak. In Udenhout was dansmuziek en
dansen in cafés verboden. Meisjes die buiten Udenhout gingen dansen, werden uit de
Mariacongregatie* gezet. Op 7 oktober 1907 heeft pastoor Van Eijl vanaf het altaar er voor
gezorgd dat er geen vrouwen naar een matinee van de zang- en toneelvereniging gingen. Hij
deed een oproep om in eere te houden het goede en plaatselijke gebruik dat reeds zovele
jaren Udenhout tot grote eer strekt.
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In 1946 was er een meerderheid van de gemeenteraad voor verplaatsing van de kermis.
Vanaf toen vindt de kermis plaats op de laatste zondag van augustus.
Allerheiligen, 1 november
Tot omstreeks 1960 was dit een verplichte feestdag en dus een vrije dag. Op deze dag
worden alle heiligen herdacht, vooral die welke geen speciale patroondag hebben.
Vanaf deze dag ging iedereen voor het eerst in de winterkleren naar de kerk. Ook al was het
daar eigenlijk nog te warm voor.
Allerzielen, 2 november
Op deze dag herdenken we de overledenen. De mensen bezoeken de graven van de
overleden familieleden. Vooraf zorgt men dat de graven er netjes bijliggen. Men maakt het
graf schoon en zet er bloemen op, vooral witte chrysanten. Vroeger werden in de kerk drie
missen achterelkaar opgedragen en werd het zielboek* voorgelezen.
Op Allerzielen gingen we ook pesjonkelen*. Dan moest je in de kerk zes onzevaders en zes
weesgegroeten bidden en ere zij de vader. Daarna ging je de kerk uit en als je net de kerk uit
was, ging je weer terug om weer hetzelfde te bidden. Per keer dat je buiten kwam had je één
volle aflaat* verdiend. Ik heb wat aflaten verdiend, er kan mij niet veel meer gebeuren.
Sint-Hubertus, 3 november
Patroondag van Sint-Hubertus. Iedereen nam op die dag ’s morgens brood mee naar de kerk.
De pastoor wijdde dat brood. Later in de zestiger jaren, kon je gewijde Hubertusbroodjes
kopen bij de bakker. Hubertusbrood beschermde tegen hondsdolheid. Wij bewaarden altijd
een Hubertusbroodje voor het geval vee ziek mocht worden. Dan verkruimelden we dat
verharde broodje en mengden de kruimels door het veevoer. Ook nu nog zijn
Hubertusbroodjes te verkrijgen.
Op de zaterdag na Sint-Hubertus was er na de oorlog jarenlang een slipjacht in Udenhout.
Initiatiefnemers daarvan waren burgemeester Verhoeven en pastoor Prinsen. Het was een
drukte van jewelste in Udenhout. Voorafgaande aan de jaarlijkse Hubertusslipjacht was er
een jagersmis. Les sonneurs de la trompe speelden op jachthoorns de Grande Messe de
Saint-Hubert. Op de buitenmuur van de kerk links van de toegangsdeur zit een
herdenkingsplaquette van de 25e slipjacht op 17 november 1973. Ook in de vloer van het
portaal zit een verwijzing naar de slipjacht. Tot slot is er een kerkbank gewijd aan de slipjacht.
Christus Koning
De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt het koningsschap van Christus over de gehele
schepping gevierd. Men zingt dan het lied “Aan u o Koning der eeuwen”. Vroeger ging de
pastoor op deze dag met een hele groep kinderen naar de doopvont achter in de kerk.
Telkens in groepjes van vier personen spraken de kinderen de volgende tekst uit:
“Ik beloof trouw aan Christus mijn Koning. Ik zal geheel mijn leven lang God dienen en mijn
naaste liefhebben als mijzelf”.
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Hoofdstuk 20

DE VERANDERINGEN IN DE 60-ER EN 70-ER JAREN
Afscheid van een tijdperk
Het begin van de veranderingen in de parochie lag in de periode van de Tweede
Wereldoorlog. In feite kreeg toen de gesloten parochiegemeenschap van Udenhout al de
eerste kleine barsten. Er kwamen vele vreemden in het dorp en meer inwoners kregen te
maken met de wereld buiten het dorp. Het gewone leven werd ontregeld evenals het
parochie- en het verenigingsleven. Na de oorlog wilde men aanvankelijk de oude
vooroorlogse orde herstellen. Dat lukte vrij goed, maar op een aantal punten eisten de
parochianen toch meer vrijheid. Stilaan kwamen de stedelijke vrijheden ook naar dorpen
zoals Udenhout en dat uitte zich bijvoorbeeld in kleding. Maar ook het vooroorlogse verbod
van de toen al overleden pastoor Van Eijl, dat vrouwen en mannen niet gezamenlijk naar
bijeenkomsten mochten, was niet opnieuw in te voeren. Het dansen werd gemeengoed. In
het begin kwamen de veranderingen heel geleidelijk. Er was nauwelijks geld en dus nog
geen luxe. Dat hield een snelle verandering tegen. In de “knusse” jaren vijftig zag het er nog
niet naar uit, dat er grote veranderingen aan kwamen. Het kerkbezoek zat nog op het
vooroorlogse niveau en alle plichten die katholieken hadden, volbrachten ze nog trouw en
volgzaam.
Het merkbare begin van de veranderingen
De eerste jaren na de oorlog stonden in het teken van wederopbouw. Maar vanaf het eind
van de jaren vijftig bleek, dat de volgzaamheid verminderde. Het was de periode van de
grote na-oorlogse geboortegolf. Vooral bij katholieken waren er veel grote gezinnen. Er
kwam meer geld en meer luxe. Mensen gingen zich na zes, zeven of acht kinderen toch
afvragen wat het maximum was dat ze aan kinderen wilden. De kerk hield echter strak vast
aan het geldende verbod op geboortebeperking. Omdat de mensen meer geld kregen,
veroorloofden zij zich meer: er kwamen auto’s en televisietoestellen en men kocht meer
lectuur. Was voor de oorlog de Katholieke Illustratie het meest gelezen weekblad in een
katholiek gezin, na de oorlog kreeg het al snel concurrentie van andere niet specifiek
katholieke tijdschriften.
Vanaf midden jaren vijftig werden de Pax-Christi-voettochten gehouden. Duizenden jongeren
liepen in vier dagen in grote groepen naar Den Bosch. Onderweg zongen zij of
discussieerden over liturgische of maatschappelijke onderwerpen. Het was letterlijk “Gods
volk onderweg”. De jeugd was erg betrokken bij de kerk en zeker als het over vernieuwingen
ging. Udenhout liep toen zeker niet voorop, maar er kwamen wel veranderingen. Steeds
meer Udenhouters gingen werken buiten het dorp en kwamen daardoor dagelijks in contact
met stedelingen. Meer kinderen gingen doorleren en volgden voortgezet onderwijs in Tilburg,
Oisterwijk of in andere steden en die kinderen kwamen thuis met andere opvattingen.
Achteraf bezien was het eind jaren vijftig de stilte voor de storm van veranderingen die er
aankwamen.
In 1958 kozen de kardinalen een nieuwe paus, die zich Johannes de XXIII noemde. Het jaar
daarop kondigde de nieuwe paus een concilie* aan. Dit is bekend geworden als het Tweede
Vaticaanse Concilie* (Vaticanum II). Het begon in 1962 en zou tot 1965 duren. De
verwachtingen waren erg hoog gespannen, want dat concilie* bood een mogelijkheid om de
Kerk weer bij de tijd te brengen. En dat gebeurde ook. De lijnen voor de vernieuwingen
werden uitgezet. De positie van de bisschoppen werd versterkt, zodat er een meer lokale
invulling van de Kerk kon worden gegeven. Het Latijn maakte plaats voor de volkstaal. De
bisschoppen verklaarden voorstander te zijn van democratie en meer gewetens- en
godsdienstvrijheid en zo kwamen er nog vele veranderingen meer. Als gevolg van dit
concilie* kwam er een vernieuwingsgolf in het katholieke leven. De zo volgzame katholieke
kudde veranderde in een korte tijd in een dynamische Kerk, die een voorbeeld wilde zijn als
een “Kerk onderweg”. Er kwam een niet meer te stuiten stroomversnelling van
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vernieuwingen. Priesters gingen in dialoog met leken. Maar ook de parochianen gingen met
elkaar in gesprek.
In 1960 werd monseigneur Bekkers bisschop van Den Bosch. Daarvoor was hij al twee jaar
coadjutor* met recht van opvolging. Bisschop Bekkers kreeg landelijke bekendheid door zijn
tv-praatjes. Hij had een charisma en kon in eenvoudige woorden heel goed mensen bereiken.
In een parochie als Udenhout sprak het zeker ook aan, dat hij een boerenzoon was uit SintOedenrode en dat hij zijn Brabantse boerenafkomst niet verloochende. De Udenhoutse
boeren kenden hem, want hij was jaren geestelijk adviseur geweest van de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond (NCB). Omdat veel mensen een televisie aanschaften, was het
bereik van wat bisschop Bekkers vertelde erg groot in vergelijking met wat vóór die tijd
gebruikelijk was. De mensen gingen er speciaal voor zitten om naar zijn toespraken te
luisteren. De gelovigen sloegen de mening van de bisschop hoger aan, dan wat ze vanaf de
preekstoel hoorden. Bisschop Bekkers liet duidelijk een nieuwe wind waaien. Hij gaf wat
meer ruimte en verwees naar het eigen geweten van de mensen. Bijvoorbeeld: op 21 maart
1963 zei hij in zijn tv-toespraak, dat de bepaling van het kindertal de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de echtgenoten was. Dit was ongekend progressief voor die tijd.
Het gaf een zucht van verlichting bij de vele mensen die daar echt gewetenswroeging over
hadden. Verder activeerde bisschop Bekkers dat de parochies de pastorale problemen in
kaart brachten. Dat leidde onder andere tot invoering van de gezinsbijdragen.
In dezelfde periode was kardinaal Alfrink de leider van de Nederlandse kerkprovincie. Onder
zijn gezag lieten de bisschoppen de strakke teugels van de discipline al snel vieren. In 1963
viel het besluit om het gesloten systeem van de priesteropleiding te vervangen door een
open wetenschappelijke studie. Het stelsel van klein- en grootseminaries* ging binnen 5 jaar
op de helling. De vasten- en onthoudingswetten werden versoepeld. Daarvoor in de plaats
kwam de Bisschoppelijke Vastenactie ten behoeve van de Derde Wereld. Katholieke
richtlijnen over huwelijk en seksualiteit stelde men ter discussie. Tot slot raakte door de
versoepeling in korte tijd de persoonlijke biecht in een biechtstoel in onbruik. Daarvoor in de
plaats kwamen gemeenschappelijke boetevieringen.
Vele mensen zullen zich nog het cabaretprogramma “De lachende kerk” van Fons Jansen
herinneren. Hij nam de katholieke kerk op de hak. Zijn platen gingen als zoete broodjes over
de toonbank. Deze nieuwe tijdgeest maakte veranderingen bespreekbaar, ook van soms
zeer gevoelige onderwerpen.
Bij de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie* in 1965 kondigden de Nederlandse
bisschoppen aan, dat zij de conciliebesluiten wilden omzetten in concreet beleid voor hun
eigen bisdommen. Zij besloten onder leiding van kardinaal Alfrink om een pastoraal concilie*
te houden waaraan vertegenwoordigers van de hele katholieke geloofsgemeenschap in
Nederland zouden moeten deelnemen. Dat pastoraal concilie* vond plaats van 1968 tot 1970
in Noordwijkerhout. Vele katholieken en vooral de vernieuwers volgden dat op de voet. De
Nederlandse bisschoppen liepen hiermee voorop. De vernieuwingen bereikten hun
hoogtepunt. Binnen enkele jaren was er een grondige verandering gekomen in de Kerk en
niet van buitenaf maar van binnenuit. Het bruiste van levendigheid in de parochies, maar er
dreigde een tweespalt tussen de conservatieven en progressieven. Alle vernieuwingen in de
liturgie, de nieuwe catechismus* en de discussie over het priesterambt brachten de Kerk in
een diepe crisis. Dat kwam ook door de media, die er bovenop zaten.
Het Vaticaan bezag de “Hollandse lente” met argusogen en ging een andere koers varen.
Toen begin 1970 bleek, dat de Nederlandse bisschoppen het celibaat wilden afschaffen en
vrouwen wilden inschakelen in kerkelijke taken en functies, greep Rome in. Paus Paulus VI,
die de in 1963 overleden paus Johannes XXIII opvolgde, draaide een deel van eerdere
besluiten terug en benoemde in het vervolg behoudende bisschoppen: eerst Simonis in
Rotterdam (1970) en twee jaar later Gijsen in Roermond. Het gevolg was dat de
vernieuwingen in Nederland niet doorzetten. De bisschoppen stopten de dialoog. Vele
katholieken hadden daar grote moeite mee en uiteindelijk leek het of het hen voortaan koud
liet wat Rome dicteerde. Als gevolg van die koerswijziging traden vele kloosterlingen uit en
vele priesters verlieten teleurgesteld hun ambt. Het dieptepunt werd bereikt met het
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pausbezoek aan Nederland in 1985. Het bezoek vond plaats van 11 tot 14 mei. Op 8 mei
1985, drie dagen voor de komst van de paus, organiseerden de progressieve katholieken
een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag om aan de paus “het andere gezicht
van katholiek Nederland” te laten zien. Dat was het begin van de Acht-mei-beweging, een
verzamelnaam voor alle groeperingen, die het bij de tijd brengen van de katholieke kerk, dat
begonnen was met het Tweede Vaticaans Concilie*, wilden voortzetten.
Het pausbezoek was geen succes. Alles was strak geregisseerd, elke toespraak werd vooraf
goedgekeurd door de eindverantwoordelijke kardinaal Simonis. Alleen aan Rome loyale
katholieken mochten spreken. Niet iedereen hield zich aan de afspraken. Hedwig Wasser, de
latere voorzitter van de Acht-mei-beweging, sprak namens de Nederlandse Missieraad. Zij
paste op eigen initiatief haar toespraak in de Jaarbeurs in Utrecht aan. Zij voegde aan de
goedgekeurde tekst toe:
Gaan we nog geloofwaardig om met de bevrijdende boodschap van het Evangelie, als er
een opgestoken vinger gepredikt wordt in plaats van een uitgestoken hand? Als er geen
ruimte maar uitsluiting wordt aangezegd aan ongehuwd samenwonenden, gescheidenen,
homoseksuelen, gehuwde priesters en… vrouwen? Gaan we op een geloofwaardige manier
om met het herderschap van Christus, als bisschoppen boven ons uittorenen in plaats van
mét en te midden van ons op weg zijn? De kerkelijke ontwikkelingen van de laatste tijd
hebben velen van ons ertoe gedwongen uit kritische trouw en christelijke gehoorzaamheid
kerkelijk ongehoorzaam te zijn. Maar wij zijn állen de kerk, een kerk geënt op de oudste
christelijke gemeente, waarin liefde het hoogste gezag was, waarin mannen én vrouwen,
gehuwden én ongehuwden een taak hadden, óók in het leidinggeven. Deze tekst gaf in een
notendop aan wat Katholiek Nederland toen bezighield. De toespraak gaf een storm van
reacties, zowel positief als negatief. Een bisschop noemde het schaamteloos en een ander
zei, dat de dag daardoor bedorven was. De paus reageerde niet. Veel katholieken waren het
hartgrondig met de toevoeging eens.
Langs de route, die de paus volgde, waren protesten te zien met teksten zoals “Pope go
home”. In Utrecht braken zelfs rellen uit. Wat elders in de wereld nog niet was vertoond,
gebeurde in Nederland: de toeschouwers bleven weg. Vooral in het belangrijke bisdom Den
Bosch werd het bezoek geboycot, onder andere uit protest tegen de een half jaar daarvoor
benoemde conservatieve bisschop Ter Schure. Uiteraard ontgingen deze ontwikkelingen ook
de Udenhoutse parochianen niet.
In de jaren daarna gingen in de parochies de vernieuwingen nog door. Er waren vele
pastorale werkers actief, waaronder ook veel vrouwen. Maar de bisdommen centraliseerden
het bestuur en op allerlei gebied zetten zij de klok terug. Een versnelde secularisatie* in
Nederland was het gevolg.
Veranderingen in de Lambertusparochie
Toen in 1944 de bevrijding kwam, was het in Udenhout net zoals elders afgelopen met het
naleven van de bepalingen van de pastoor. De mensen hadden te veel meegemaakt en te
veel gezien. De parochianen, zowel mannen als vrouwen, gingen dansen of naar een café,
er kwamen toneelavonden, sportverenigingen zochten zelfstandigheid. Pastoor Van Welie
was ongelukkig met de gewijzigde omstandigheden, maar kon er niets aan doen.
In 1948 kwam pastoor Prinsen. Ook in Udenhout was toen nog alle aandacht gericht op het
herstel van de oorlogsschade. Pastoor Prinsen nam daarin het initiatief. Op 28 mei 1950
vond de inzegening en opening van het nieuwe parochiehuis plaats. Dat parochiehuis gaf in
die tijd een stimulans aan het verenigingsleven. In de jaren daarna bloeide dat op als nooit
tevoren. Na het parochiehuis kwam de uitbreiding van de kerk aan de beurt. De pastoor had
toen nog veel autoriteit. Hij vroeg hulp voor het graafwerk voor uitbreiding van de kerk en er
meldden zich direct voldoende jonge parochianen. Pastoor Prinsen legde een grote ijver aan
de dag om de Lambertuskerk te verfraaien. Hij spaarde kosten noch moeite om het interieur
te verbeteren. In een tijd waarin zuinigheid overheerste, viel dat niet altijd in goede aarde bij
de parochianen.
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Pastoor Prinsen hield vast aan tradities. Hij had moeite met de veranderingen in de
katholieke kerk en hield een aantal vernieuwingen tegen. Zo besloot het kerkbestuur in 1961
niet in te gaan op het verzoek van het bisdom om het aantal collectes terug te brengen tot
één en een gezinsbijdrage in te voeren. Toch kwamen er ook in de parochie van pastoor
Prinsen noodzakelijke veranderingen. De leden van het mannenkoor hadden geen tijd meer
om op doordeweekse dagen bijzondere diensten op te luisteren. In 1964 werd een
dameskoor opgericht met de bedoeling trouwmissen en uitvaarten op te luisteren. Ook nieuw
was dat parochianen klachten over de pastoor naar de bisschop stuurden. In 1965 klaagde
een parochiaan bij de bisschop over het feit dat de pastoor regelmatig kinderen de
communie weigerde, wat naar zijn mening deze kinderen hun hele leven niet zouden
vergeten.
Nagenoeg alle verenigingen koppelden zich in de loop van de jaren zestig los van de
parochie. Al ging dat niet zonder verzet van de pastoor. In maart 1962 richtten de parochie
en de gemeente samen de Stichting Verenigingsbelangen van de parochie Sint-Lambertus
op. Het doel van de stichting was om de belangen van de verenigingen te behartigen en te
bewaken en onderlinge samenwerking te bevorderen. In het eerste bestuur zaten J.
Claessens (voorzitter), A. Hermens, A. Oerlemans, L. Oerlemans en R. Kokke. Het bestuur
adviseerde ook over het geven van subsidie en hield daarmee indirect toezicht op de
financiën van de verenigingen. De oprichting van deze stichting bracht het nodige te weeg. In
een verslag staat het volgende toegelicht naar aanleiding van een nieuw wijzigingsvoorstel
voor statuten waarover overleg is geweest met het bisdom: De taak van de moderator (=
pastoor Prinsen) staat er meer positief in geformuleerd. Het gaat niet meer om het pastoraal
beleid van de pastoor, maar om het pastoraal beleid dat aanvaard is door het bisdom. Er
wordt niet meer gesproken over veto, er is duidelijk een positieve weg gewezen. Eerst
maakte de pastoor uit, toen na overleg, nu in overleg. Uit de stukken blijkt, dat de
burgemeester en de pastoor later samen de statuten weer aangepast hebben; “aangepast
aan Udenhout”. Verderop staat in hetzelfde verslag: Als, zo is toen op die avond gezegd
door de burgemeester (= Verhoeven), hij de pastoor niet in het gareel zou krijgen, hij de
pastoor domweg zou meedelen, dat hij in overleg met het bisdom en de heer Van Oers
(directeur diocesaan jeugdwerk) en rector Van Heyningen de zaak in kannen en kruiken zou
brengen en dat de deken de benoemer zou worden van de bestuursleden, enfin een beetje
chantage. Daarop heeft de pastoor rector Van Heyningen gebeld om eens te komen praten.
Rector Van Heyningen wilde graag komen, maar wilde de heer Van Oers als
statuutdeskundige meebrengen. Enige uren later belde de pastoor af, omdat hij dergelijke
zaken liever onder geestelijken hield. De ontwikkelingen veroorzaakten een versnelde
ontkoppeling van verenigingen en stichtingen uit de parochie. Pastoor Prinsen zag in, dat het
beter was dat de parochie zich terugtrok om zich meer bezig te houden met de pastorale
zorg. Meerdere geïnterviewden gaven aan, dat pastoor Prinsen een positieve bijdrage heeft
geleverd aan de verzelfstandiging van de verenigingen en stichtingen.
Later in de jaren zestig kwamen de merkbare veranderingen als gevolg van het Tweede
Vaticaans Concilie* in een stroomversnelling:
- De priester stond bij diensten voortaan met het gezicht naar het kerkvolk. De
geïnterviewden noemden dit de eerste zichtbare grote verandering in Udenhout;
- Preken begonnen niet meer met “beminde gelovigen”, maar met “beste mensen”;
- In 1967 was er voor het eerst een avondmis in de Udenhoutse kerk. Dit kon, omdat de
gelovigen niet meer nuchter hoefden te zijn om te communie te gaan;
- Het Nederlands verving overal het Latijn, maar in Udenhout pas na het vertrek van pastoor
Prinsen.
Net als in de rest van Nederland veranderde er in Udenhout in de jaren zestig ook van alles.
Door de invloed van vooral de tv wisten de mensen veel beter wat er speelde in de wereld en
in de katholieke kerk. Zowel het Tweede Vaticaans Concilie* als het pastoraal concilie* in
Noordwijkerhout werden ruim van commentaar voorzien. De media stortten zich op alles wat
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met kerkelijke vernieuwing te maken had. Maar ook verenigingen organiseerden
bijeenkomsten, waarin godsdienstige, maatschappelijke en sociale onderwerpen aan de orde
kwamen. Iedereen wilde overal over meepraten. Alles werd gedemocratiseerd. In 1969
bezetten Tilburgse studenten de Katholieke Economische Hogeschool en doopten die om in
Karl Marx Universiteit.
In die periode was het kerkbezoek nog niet veel minder geworden, alhoewel een keer op een
zondag overslaan, daar tilde men niet meer zo zwaar aan. Het sociale aspect, dat bestond
doordat vóór die tijd iedereen elke zondag naar de kerk ging, verwaterde. Ook het praatje na
afloop van de kerkdienst was geen reden meer om te gaan. Veel parochianen hielden zich
nog aan de kerkelijke plichten, maar ze werden wel steeds kritischer.
In 1969 werd in het dekenaat van Oisterwijk, waartoe ook Udenhout behoorde, een enquête
gehouden. Udenhout deed niet mee aan dekenale afspraken en activiteiten, maar er zat wel
een vertegenwoordiger in de dekenale raad namens de parochie Sint-Lambertus. De
Udenhoutse pastoor verleende geen medewerking aan die enquête. Het bisdom en het
dekenaat wilden door de enquête een beeld krijgen van wat er in de verschillende parochies
leefde. In de enquête stonden vragen als:
- Hoe vaak gaat u naar de kerk?
- Hebt u behoefte aan inspraak betreffende bepaalde parochieaangelegenheden?
- Vindt u dat uw parochie wat betreft verandering, vernieuwing etc. juist goed, te vlug of te
langzaam meegaat?
Van de 2072 uitgereikte enquêtes kwamen er 1427 terug. Dat is een respons van bijna 70%.
Van de geënquêteerden gaf 90% aan nog minimaal eenmaal per week naar de kerk te gaan
en 72% dat de parochie te langzaam meeging met de veranderingen. Ook bleek uit de
antwoorden, dat de behoefte aan inspraak nog beperkt was. Uit de toelichting bij de
antwoorden bleek het ongenoegen van de Udenhouters. Enkele reacties die binnenkwamen:
- “Het geeft geen pas dat een pastoor op de preekstoel spreekt over geleuter in
Noordwijkerhout, om maar eens iets te noemen.”
- “Het wordt hoog tijd, dat men in Udenhout met name de Udenhoutse geestelijkheid aan het
verstand brengt, dat de parochianen niet langer meer als onnozele schapen zijn te
behandelen.”
Uit de antwoorden bleek dat er voor de vooruitstrevende katholieken veel verbeterd kon
worden.
Het verspreiden en het ophalen van de enquêteformulieren deden de Katholieke Jongeren
uit de Middenstand (K.J.M.). Door die enquête was de K.J.M. geïnteresseerd geraakt in het
wel en wee van de parochie. In die tijd was dat niet zo vreemd, want vele jongeren waren
actief. De na-oorlogse jongeren begonnen hun plaats in de maatschappij op te eisen, ook in
Udenhout. Naast de K.J.M. waren de werkende jongeren en de jonge boeren in die tijd ook
erg actief. Het moest toen allemaal anders. Het was de tijd van de bezettingen door
studenten en de democratisering van de universiteiten, van provo, van de hippiecultuur en
de popmuziek. De kerk discussieerde over de participatie van de leek, het celibaat, het
gezag, anticonceptie etc.
In vele plaatsen in de omgeving werden al jongerendiensten gehouden. In Udenhout mocht
dat niet. Toen de K.J.M. een lustrum te vieren had, was dat voor hen een goede aanleiding
om aan pastoor Prinsen toestemming te vragen om een jongerenmis te houden. Hij had daar
bezwaar tegen. Het bestuur van de K.J.M. nam contact op met de rector in Biezenmortel en
die was enthousiast en bereid om een jongerenmis mee voor te bereiden. De eerste
jongerenmis voor de Udenhoutse jeugd vond zo plaats in Biezenmortel. Enkele jaren later
kwam er in Udenhout een jongerenliturgiegroep, die de organisatie van de jongerenmissen
op zich nam. Met betrekking tot de boetevieringen gebeurde iets soortgelijks. Terwijl er in
Biezenmortel wel boetevieringen waren, kwamen die in Udenhout niet van de grond. Hier
was veel commentaar op. Veel Udenhoutse parochianen bezochten daarom de
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boetevieringen in Biezenmortel. Pastoor Prinsen vond de boetevieringen te modern en gaf
de kapelaans Van Erven en School de opdracht om daar niet aan mee te werken. Een aantal
jongeren van de K.J.M. ging in discussie met pastoor Prinsen. Na aandringen ging de
pastoor toch overstag. Hij zou een boeteviering gedogen. De rector van Felix leidde de
eerste boeteviering.
In augustus 1970 deelde pastoor Prinsen op de preekstoel aan zijn parochianen mee, dat hij
de week erop met emeritaat* ging. Voor veel parochianen was dat een verrassing. Pastoor
Prinsen heeft veel gedaan voor zijn parochie en heeft Udenhout een prachtige kerk gegeven.
In samenwerking met de gemeente ontwikkelde hij vele initiatieven waarvan Udenhout de
vruchten plukte en nog plukt. We noemen onder andere de gezinszorg, het maatschappelijk
werk, de stichting jeugdbelangen, de organisatie van het ziekentriduum*, de stichting van het
bejaardenhuis, de bouw van de nieuwe basisscholen en het onderbrengen van het katholiek
onderwijs in één stichting. Maar voor veel van zijn parochianen was hij in de tijdgeest van
toen niet langer een voorganger in het geloof. Hij had zijn opleiding in een andere tijd gehad
en direct daarna was hij professor geworden op het seminarie*. Hij had een sterke
persoonlijkheid ontwikkeld en mede als gevolg daarvan had hij moeite om in de pas te blijven
met de zich veranderende wereld om hem heen en de vernieuwingen in de kerk. Met zijn
vertrek kwam er ruimte voor vernieuwing.
Afscheid van de traditionele parochie
De komst van pastoor Ras op 1 oktober 1970 bracht een enorme verandering voor Udenhout.
Vanaf de eerste dag begon hij met vernieuwingen. Het was voor iedereen even wennen in
de zondagse mis: de communie uitgereikt op de hand door leken, Nederlandstalige
gezangen en leken op het priesterkoor* die voorlazen uit de Bijbel. Onder pastoor Prinsen
mopperden de vernieuwers en nu hadden de behoudende parochianen moeite met de
vernieuwingen en vooral met de snelheid waarmee die werden ingevoerd.
Pastoor Ras betrok de parochianen bij van alles. De bedoeling was om een parochieraad op
te richten. Een avond waarop geïnteresseerde parochianen zich daarover konden laten
informeren en beschikbaar stellen, liep uit op een confrontatie tussen vooruitstrevende en
behoudende parochianen. Het was een rumoerige tijd. Pastoor Ras wilde, dat leken taken
zouden oppakken rondom dopen, huwelijksvoorbereidingen en uitvaarten. De parochieraad
moest dat organiseren en afstemmen. Het kwam echter niet zover, dat alle ideeën van
pastoor Ras konden worden verwezenlijkt. Hij had in korte tijd veel vernieuwingen
doorgevoerd maar ook tegenwerking gehad. Er deden zich enkele incidenten voor die voor
veel parochianen toen niet te verteren waren. Mede om persoonlijke redenen trad hij na twee
jaar terug. Volgens de geïnterviewden heeft de grootste achteruitgang in kerkbezoek in de
Lambertusparochie in zo’n korte tijd in deze periode plaats gevonden.
Zijn opvolger, Karel Gevers, begon in 1973 met het benoemen van een nieuwe parochieraad.
De meeste leden werden persoonlijk door pastoor Gevers geworven. In zijn pastoraat
bouwde hij voort op de initiatieven van zijn voorganger:
- Liturgiegroepen voor volwassenen, voor jongeren en voor kinderen;
- Er kwamen verschillende koren bij zoals het gemengd koor, jongerenkoor, het kinderkoor
en een Gregoriaans koor;
- Er werd een missiecomité opgericht;
- Wekelijks maakten enkele leden van de parochieraad eigen samengestelde misboekjes;
- Er werden liederenbundels aangeschaft, zodat de kerkgangers de kerkelijke liederen
voortaan mee konden zingen;
- Er was een oecumenische werkgroep die met andersdenkenden themadiscussies voerden
over geloof, de kerk en samenleving.
En zo waren er nog veel meer activiteiten waar de parochianen bij betrokken waren.
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De parochie bruiste van activiteiten in de jaren zeventig. Maar ondanks dat ging de daling
van het kerkbezoek door. In de parochie waren in die tijd de nodige problemen. Vele mensen
waren zoekende, zo ook de voorgangers. Er waren bisschoppen en priesters die de
vernieuwing predikten en er de nadruk op legden, dat het ging om het dagelijkse mens zijn:
naakten kleden, hongerigen te eten geven, dorstigen laven en gevangenen bezoeken.
Anderen maakten zich sterk voor de betekenis van de eredienst, het vieren van de
eucharistie*. De tegenstellingen polariseerden. De ene groep wilde best meegaan in het
kerkelijk huwen van gescheiden mensen en het kerkelijk huwen van een katholiek met een
protestant, profane muziek in de kerk, de communie geven aan niet-gedoopten en het
gebruik van persoonlijke teksten. De andere kant gruwde daarvan. In die tijd had de
Lambertusparochie nog twee priesters: pastoor Gevers en pastor Boers. Zij waren ook
zoekende. Zij waren erg verschillend op alle gebieden qua persoon en wat toegankelijkheid
betreft. Pastor Boers was makkelijker toegankelijk en had een goede band met de jongeren.
Net zoals in heel Nederland waren er ook in Udenhout twee stromingen. Het leek alsof je
voor pastoor Gevers was en tegen pastor Boers of andersom. En vreemd genoeg lag de
scheiding niet scherp tussen behoudend en vooruitstrevend.
De ontwikkelingen binnen het onderwijs verdienen nog aparte aandacht. In 1968 was de
Stichting Katholiek Onderwijs opgericht met als doel voor de Felixschool een nieuw gebouw
te realiseren. Onder die stichting vielen aanvankelijk de Sint-Felixschool (later de
Achthoevenschool), en de kleuterscholen het Hobbelpaard en het Fonteintje. Het
kerkbestuur had een afvaardiging in die Stichting. De Petrusschool viel daar toen nog niet
onder. Het kerkbestuur was nog schoolbestuur van de Petrusschool. Op 26 september 1974
ging de Petrusschool ook over naar de genoemde stichting en kwam het schoolbestuur dus
los te staan van het kerkbestuur. Door de ontkoppeling van het schoolbestuur en de parochie
kwam er geleidelijk een verandering in het godsdienstonderricht van de jeugd, al ging die
verandering de eerste tien jaren nog langzaam.
Vanaf 1970 realiseerde de gemeente Udenhout enkele uitbreidingen met onder andere de
wijk Achthoeven. Daardoor kwamen er mensen wonen die niet in Udenhout geboren en
getogen waren. Dat gaf op velerlei gebied een positieve impuls. Ook in de parochie. Maar
dat betekende ook, dat er meer niet-katholieken kwamen wonen. Dit versnelde waarschijnlijk
het terugtrekken van de parochie uit allerlei verenigingen en stichtingen. Behoeftes
veranderden en zo startte in 1979 ook een openbare school.
In 1983 overleed plotseling pastoor Gevers. Pastor Van Sprang volgde hem op. Hij koos
vanaf het begin het thema “elkaars pastor zijn” en heeft dat tot het laatst aangehouden. Hij
was een beminnelijke man, die de parochianen alle ruimte gaf. In zijn pastoraat werd een
grote groep parochianen betrokken bij de kerkelijke activiteiten. Na het tumult om het
pausbezoek in 1985 keerde er een vorm van rust terug in de katholieke kerk. De
vernieuwingsdrang ebde weg. De vernieuwers waren moe gestreden. Maar ondanks dat
lukte het om in Udenhout het kerkbezoek redelijk hoog te houden. Pastor Van Sprang heeft
daar zeker aan bijgedragen. Vooral de jongerendiensten werden druk bezocht. De muzikale
omlijsting was dan ook van hoge kwaliteit. Een wisselende groep van 10 à 15 jongeren zette
die dienst in elkaar. Ook de gezinsvieringen trokken veel kerkgangers aan.
Veranderingen thuis
In de roerige jaren zestig voelde de jeugd zich nauwelijks door iets gebonden. Men wilde
loskomen van tradities. Jongeren liepen met lange haren en met opvallende kleding. De
muziek was veranderd. Binnen een tiental jaren had bijna iedere jongere een brommer. De
mobiliteit nam enorm toe en men hoefde geen feest meer over te slaan. De seksuele
revolutie was in volle gang. Maar ook de financiële draagkracht van de ouders nam toe.
Huizen werden gemoderniseerd. Overal kwamen moderne keukens, douches en er kwamen
bankstellen en vaste vloerbedekking. Veel katholieke geloofsuitingen verdwenen in de jaren
zeventig uit de woningen. Beelden, kruisbeelden, rozenkransen*, kerkboeken,
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wijwatervaatjes werden opgeruimd. Gezamenlijk bidden in een gezin kwam nauwelijks meer
voor. Men noemde zich nog wel katholiek, maar achtte zich nauwelijks meer gebonden aan
de verplichtingen die dat met zich meebracht.
In de jaren zeventig verloren vele mensen een groot deel van de betrokkenheid bij de Kerk.
Aanvankelijk sloeg men af en toe zondags eens over, maar al snel gingen veel mensen
alleen nog naar de kerk als er iets bijzonders was zoals een begrafenis, een jaargetijde van
een familielid of een trouwerij. Met Pasen en vooral met Kerstmis was het nog druk.
Kinderen werden nog wel gedoopt en deden meestal ook nog hun eerste communie. Ook
een kerkelijk huwelijk kwam nog veel voor. Maar voorafgaande aan het huwelijk ging een
paar vanaf die tijd steeds vaker eerst enkele jaren samenwonen. Een begrafenis was toen
nog nagenoeg altijd volgens de katholieke traditie; een crematie was zeker nog geen
algemeen gebruik bij katholieken.
Opmerkelijk voor Udenhout was aldus de geïnterviewden, dat er maar een beperkte groep
voor- en tegenstanders waren van vernieuwingen. Het overgrote gedeelte van de
parochianen liet de ontwikkelingen gelaten over zich komen. De Kapucijnen in Biezenmortel
en de Maranata kerk (de studentenkerk) in Tilburg speelden wel een rol met betrekking tot
de vernieuwingen. Mensen uit Udenhout die zich aangetrokken voelden tot de vernieuwingen
vervulden hun zondagse plicht vrij regelmatig in die kerken.
In de jaren tachtig is de school verder losgekoppeld van de parochie. De laatste zusters en
fraters verdwenen uit het lager onderwijs. Kinderen die de eerste communie deden, kregen
voortaan als voorbereiding vanuit de parochie onderricht over van alles wat met geloof te
maken heeft. Dat is dan buiten de normale schooluren. Dat moest wel, want niet elk kind
deed nog de eerste communie. Ook bij het vormsel kregen de kinderen onderricht op
geloofsgebied vanuit de parochie. Daarna hield het op. Op de middelbare scholen werd de
godsdienstles afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een vorm van maatschappij oriëntatie.
Ook thuis hoort de jeugd tegenwoordig over het algemeen weinig meer over het geloof. De
tijd dat kinderen alles wat met het geloof te maken heeft, met de paplepel kregen ingegeven,
is helemaal voorbij.
Er is nog een hele groep kinderen in de basisschoolleeftijd, die met de kerk te maken heeft
als koorlid of als misdienaar. Maar na de basisschool is het contact met de Kerk over het
algemeen snel voorbij. Tieners en twintigers, die nu kiezen voor betrokkenheid bij de
parochie en het katholieke geloof, doen dat meestal bewust. Ook dan loopt het contact met
de parochie vaak via een koor of werkgroep.
De laatste 15 jaar is het kerkbezoek nog verder teruggelopen. De gemiddelde leeftijd van de
kerkbezoekers komt steeds hoger te liggen. Jarenlang stak Udenhout wat kerkbezoek betreft,
positief af ten opzichte van de omliggende dorpen. Maar dat is de laatste jaren ook minder
geworden. Wel zijn in Udenhout nog steeds heel veel mensen actief betrokken bij de
parochie en de kerk.
Per omnia saecula seculorum
Er is een grote groep mensen in de parochie Sint-Lambertus, die hechten aan een actieve
parochiegemeenschap. Zij willen samen Kerk zijn in een actieve geloofsgemeenschap.
Daarnaast is er nog een andere groep gelovigen, vaak tussen de veertig en zestig jaar, die
niet of nauwelijks naar de kerk gaat, maar toch als gevolg van hun opvoeding warme
gevoelens heeft gehouden naar de parochie en het katholieke geloof. Zij hechten minder aan
de uiterlijkheden van de Kerk, maar hebben hun eigen innerlijk katholieke geloof behouden.
Christelijke normen zijn voor hen nog steeds de maatstaf. Zij hebben wel degelijk nog een
band met Christus en de katholieke kerk, maar op een eigentijdse manier. Vaak herkennen
zij zich niet in de richtlijnen die door de bisschop worden gegeven in navolging van
pauselijke encyclieken*. Ook deze groep wordt ouder en kleiner. Vroeger was de Kerk een
erg belangrijk onderdeel van de Udenhoutse gemeenschap. Inmiddels is die invloed
aanzienlijk minder geworden. In de persoonlijke geloofsbeleving is er op één gebied de
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laatste veertig jaar een grote verandering gekomen. Vroeger aanvaardden katholieken
tegenslagen in het leven als een lotsbeschikking met vaak een vast geloof dat het later in de
hemel zou worden goedgemaakt. Nu probeert men tegenslagen te verwerken al of niet met
hulp van anderen. De meeste mensen en vooral de jongeren moeten het doen zonder een
vast geloof op een compensatie in de hemel.
Hoe het verder zal gaan, de toekomst zal het uitwijzen. De katholieke kerk heeft tweeduizend
jaar overleefd en zal deze crisis ook overleven. Want de uiterlijkheden mogen dan
veranderen, maar het geloof zal blijven. Per omnia saecula seculorum, zeiden we vroeger in
de kerk, tot in de eeuwen der eeuwen.
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SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN DE BIJBEL
Onze taal is doorspekt met gezegdes en spreekwoorden uit de bijbel. Hieronder een aantal
voorbeelden. Dit geeft ook een beeld hoe belangrijk het geloof ooit voor mensen was.
Abraham zien
Adamsappel
Arm als Job
Babylonische spraakverwarring
Benjamin
Een goede buur is beter dan een
verre vriend
Als een dief in de nacht
Een doorn in het oog
Farizeeër
Op twee gedachten hinken
Gods water over Gods land laten
lopen
De hand in eigen boezem steken
Zijn handen in onschuld wassen
In hart en nieren
Met hart en ziel
Waar het hart vol van is, loopt de
mond van over
In de zevende hemel zijn
Twee heren dienen
Bij hoog en bij laag zweren
Vette en magere jaren
Kaf onder het koren
Wie een kuil graaft voor een ander
valt er zelf in
De laatsten zullen de eersten zijn
Met de mantel der liefde bedekken
Met twee maten meten
Zo oud als Methusalem
Muggen ziften
Er is geen nieuws onder de zon
Oog om oog, tand om tand
Iemands oogappel zijn
Van Pontius naar Pilatus sturen
Een verloren schaap
Geen profeet wordt geëerd in eigen
land
Een ongelovige Thomas
Van de verboden vrucht eten
Een teken aan de wand
Een wet van Meden en Perzen
Wolf in schaapskleren
Zondebok

50 jaar worden
Na het eten van de appel zou een stukje
in de keel van Adam zijn gebleven
Niets bezitten
Elkaar niet meer begrijpen omdat
iedereen door elkaar praat
De jongste
Je hebt meer aan een behulpzame
buurman dan aan een vriend ver weg
Onverwacht komen
Zich ergeren aan
Schijnheilige, huichelaar
Men kan niet tot een beslissing komen
Zorgeloos zijn
Nagaan wat je gedaan hebt en
concluderen dat het je eigen schuld is
Doen alsof je er helemaal geen schuld
aan hebt
Een en al….. hij is er bezeten van
Met erg veel plezier
Als iets je bezig houdt, wil je er graag
over praten
In de wolken zijn
Je kunt geen twee dingen tegelijk goed
doen
Er zeer zeker van zijn
Voorspoed en tegenspoed
Zaken scheiden en waardeloze zaken
weggooien
Wie een ander wil benadelen, komt zelf
vaak in moeilijkheden
Advies: waarom voordringen?
Niet meer praten over een fout
Ongelijk behandelen
Bijzonder oud
Vitten op kleinigheden
Er is niets veranderd
Iemand net zo slecht behandelen zoals je
zelf ook behandeld bent
Iemands lieveling zijn
Van de een naar de ander sturen
Iemand die afgedwaald is
Een man van verdienste wordt in eigen
kring niet zo geëerd als daarbuiten
Hij twijfelt altijd aan je woorden
Iets doen wat niet mag
Waarschuwing
Het is een vaste wet die geen
uitzondering toelaat
Hij doet zich voor als eerlijk maar is
gemeen.
De schuld van iets krijgen

Johannes 8:57
Genesis 3:6
Job 1:1 e.v.
Genesis 11
Genesis 35:18
Spreuken 27:10
1 Thes. 5:2
Numeri 33:55
Lucas 18:11
1 Koningen 18:21
Psalm 65:10
Exodus 4:6
Mattheüs 27:24
Mattheüs 7:10
Mattheüs 22:37
Mattheüs 12:34
2 Corintiërs 12:2
Mattheüs 6:24
Mattheüs 5:34
Genesis 41:29-30
Mattheüs 3:12
Psalm 7:16
Mattheüs 19:30
Genesis 9:23
Deut. 25:13
Genesis 5:27
Mattheüs 23:24
Prediker 1:9
Exodus 21:24
Zacharia 2:8
Lucas 22-23
Lucas 15:4
Mattheüs 13:57
Johannes 20:25
Genesis 2:17
Daniël 5:5
Daniël 6:9
Mattheüs 7:15
Leviticus 16:21
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Deel 3
Fotokroniek van de kloosters in
Udenhout en Biezenmortel
Kees van den Bersselaar, Kees van Kempen en Annie van Roessel-Kolen

1862
1901
1903
1921
1925

Huize Sint-Felix
Fraterhuis
Huize Assisië
Kapucijnenklooster
Huize Sint-Vincentius
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Hoofdstuk 21
Zusters van Liefde van de Oude Dijk Tilburg

HUIZE SINT-FELIX
Stichting congregatie* Zusters van Liefde
De congregatie* van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, ook de Zusters van
Liefde van Tilburg of de Zusters van de Oude Dijk genoemd, is in 1832 gesticht door
Joannes Zwijsen. In 1832 aanvaardde hij het pastoorsambt in de parochie het Heike in
Tilburg. De situatie van de allerarmsten in deze parochie ging hem zeer ter harte, vooral de
godsdienstige opvoeding van de kinderen. Zwijsen kwam in contact met de Norbertijn
Jacobus van Hooff, pastoor van Empel, die daar een schooltje had gevormd om onderwijs te
geven aan de allerarmste kinderen. Eerst had pastoor Van Hooff contact gezocht met de
begijnen van Hoogstraten, maar toen een antwoord uitbleef, vond hij twee zusters van de
“Pedagogie Chrétienne” uit Amersfoort bereid om in Empel naar zijn schooltje te komen.
Later kwamen er ook nog drie begijnen uit Hoogstraten, maar daarvoor bood de school in
Empel te weinig werk. Daarom besloot men een liefdesgesticht te beginnen. Zwijsen haalde
hen naar Tilburg, waar zij op 23 november 1832 met hun liefdewerk begonnen. De zusters
betrokken een woning, het Oerle 19 (nu Piusstraat 375). De zusters begonnen er een school,
die officieel “school voor arme en minvermogende meisjes” heette, waar men onderwijs gaf
in handwerken, bidden, christelijke lering en gemanierdheid. Later vonden de zusters
onderdak in het huis met de 13 celletjes, dat tegenwoordig nog deel uitmaakt van het
complex aan de Oude Dijk. Op 1 januari 1877, het jaar waarin Zwijsen stierf, telde de
congregatie* 1426 zusters.
Verzoek van pastoor Felix Cuijpers
In veel parochies namen pastoors initiatief om zelf kleine congregaties* van zusters op te
richten ten behoeve van lokaal katholiek onderwijs en bejaardenzorg. Naarmate een aantal
congregaties*, zoals de Zusters van Liefde, groter werden, deden de pastoors een beroep op
die grote congregaties* om een klooster op te richten in hun parochie.
In 1862 kwamen op verzoek van pastoor Felix Cuijpers de zusters naar Udenhout om in
eerste instantie onderwijs te geven aan meisjes. Een tweede doelstelling was de zorg voor
zieken en bejaarden. Aan het Udenhoutse huis was een school voor meisjes verbonden,
later een bewaarschool voor jongens en meisjes en een naaischool, en daarnaast een
ziekenzaaltje en een bejaardenoord.
Aan het verzoek van pastoor Cuijpers ging al een twintigjarige geschiedenis vooraf. Het was
immers zijn voorganger pastoor Verschuure, die de basis legde voor een "Zusterhuis" voor
katholiek onderwijs voor meisjes en voor verpleging van zieken en ouden van dagen. Het is
treffend om te zien, hoe pastoor Verschuure, na in 1841 de nieuwe kerk te hebben gebouwd,
geheel alleen en uit eigen middelen, gronden aankocht en kapitalen vastzette voor een
liefdesgesticht, dat hij zelf niet meer mag hopen te aanschouwen, maar dat hij onmisbaar acht
voor Udenhout.
Drie zusters beginnen een schooltje in de paardenstal
Op 22 oktober 1862 namen de Zusters van Liefde van het moederhuis te Tilburg bezit van
de voormalige pastorie aan de Kreitenmolenstraat, die immers beschikbaar was gekomen
nadat pastoor Cuijpers een nieuwe pastorie had gebouwd naast de kerk aan de Slimstraat.
De zusters vernoemden hun nieuwe liefdesgesticht naar de patroon van pastoor Cuijpers, de
Heilige Felix. Er kwamen drie zusters, te weten: zuster Wilhelma, overste en hoofd der
school, zuster Fintana, tweede onderwijzeres en zuster Ludwine voor huishoudelijke
werkzaamheden. De voormalige pastorie werd ingericht als klooster, de grote zaal als kapel,
de oude paardenstal als schooltje met twee klaslokalen. Al meteen begonnen de zusters met
lager onderwijs en handwerken voor de meisjes. Alle meisjes van het dorp gingen voortaan
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naar deze school. Na de nodige ingrijpende verbouwingen, zoals een kapel achter het
gebouw en grote nieuwe vleugel, ging op 19 maart 1864 een gasthuis open tot verpleging
van zieken, oude mannen en vrouwen. In 1869 startte de bouw van een school en een
schuur bij het liefdesgesticht. In 1871 werkten er al 11 zusters in Udenhout.
Een bidstoel en een ijzeren hek
In 1887 vierden de zusters van Huize Sint-Felix het zilveren jubileum. Het feest viel samen
met het zilveren priesterfeest van pastoor Van de Wal. In het dorp was huis aan huis
gecollecteerd voor een cadeau. Van het geld kochten de zusters kandelaars voor de kapel
en een tafel en stoelen voor de spreekkamer. Er kwam een fonds om elk jaar met
Sinterklaas een liefdadige prijsuitreiking voor de kinderen van de school te kunnen houden.
De familie van Moeder Wilhelma schonk een bidstoel voor de kapel. De Udenhouter Cornelis
van de Pas schonk een ijzeren hekwerk om voor het klooster te plaatsen.
Dat het goed wonen was op het oudemannenhuis van Sint-Felix bewees Willem van Haaren,
die er in 1897 zijn honderdste verjaardag vierde.
Het Sint-Felixgesticht kende aparte afdelingen voor bejaarde mannen en bejaarde vrouwen.
Ook echtparen konden niet bij elkaar blijven. Vandaar dat op de tekst uit de huwelijksmis: …
En die twee zullen zijn één vlees, want wat God verbonden heeft zal de mens niet
scheiden ….., in Udenhout binnenskamers werd toegevoegd: … behalve de zusters van
Sint-Felix.
Uitbreiding van het klooster en de school
In de periode van 1884 tot 1902 zijn nieuwe schoollokalen gebouwd. In 1903 kwam er een
naaischool en een bewaarschool. Tussen 1903 en 1911 is er een speelplaats aangelegd en
is een nieuwe boerderij gebouwd. In 1911 begon men met de bouw van een nieuw
ziekenhuis voor het onderbrengen van vrouwelijke ouden van dagen en kostdames. De
nieuwe grote linkervleugel werd in gebruik genomen in 1912, het jaar van het gouden
jubileum. Toen kreeg Sint-Felix de vorm zoals veel Udenhouters dat tientallen jaren hebben
gekend. Links en rechts grote vleugels, de linker voor zieken- en bejaardenzorg en de
rechter vanaf 1928 als de meisjesschool.
De zusters hebben steeds de beschikking gehad over een eigen kapel en hadden bovendien
gedurende vele jaren een eigen rector. Een van de bekendste rectoren, die vele jaren het
straatbeeld mee heeft bepaald in Udenhout, was rector Sars. De oud-missionaris van
Brazilië, witheer, was een bekende verschijning en viel vooral op door zijn witte habijt, de
gebruikelijke kleding van de paters Nobertijnen. Rector Sars verbleef 30 jaar in Huize SintFelix en overleed in 1961.
Eind jaren vijftig kwamen de heer en mevrouw van de Leur-Roijers in Huize Sint-Felix
wonen. Dat zij vanuit Eindhoven naar Udenhout kwamen, was mede te danken aan hun
dochter, zuster Geertrude, lid van de congregatie*. Zij hadden het naar hun zin in Udenhout,
ware het niet dat mevrouw Van de Leur zich mateloos ergerde aan het luidklokje. Ze zei
altijd: “Die blekken emmer die er nou hangt, is verschrikkelijk om te horen”. Na haar dood
schonk haar man ter nagedachtenis aan haar een nieuwe luidklok aan Huize Sint-Felix.
De school naar Achthoeven
Na 1945 werd het onderwijs bij gebrek aan religieuze leerkrachten overgenomen door
lekenonderwijzeressen. Bekende lekenleerkrachten waren Ciska Vermeer, Door van
Roessel, Clothilde Lemire, Ria de Laat, Marie van de Plas-Pijnenburg, Sjan Oerlemans en
Mia Oerlemans. Bekende zusters aan de school waren ondermeer zuster Felicitas (“Zuster
Fietstas”), zuster Bertha en zuster Paulino. Met de nieuwbouw van de Achthoevenschool in
1973 verdwenen de zusters geleidelijk van het Udenhoutse onderwijstoneel. In 1974 is de
schoolvleugel van het klooster gesloopt.
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De zorg voor bejaarden werd met de bouw van de Eikelaar, begin jaren zestig, steeds
minder een taak van de Zusters van Liefde. Wel heeft Huize Felix nog een paar jaar gediend
als kloosterbejaardenoord voor de eigen zusters.
Felixhof
Na de verkoop in 1991 heeft het gebouw nog van 1991 tot 1994 gediend als
asielzoekerscentrum, waarna de sloop van het oude klooster onafwendbaar bleek.
Op de plaats van Huize Felix is een wooncomplex gebouwd. De herinnering aan het klooster
wordt levend gehouden in de straatnaam Felixhof en in het Felixmonument, een ontwerp van
de Udenhouter Frank van der Loo, die enige authentieke delen van Huize Felix in het
monument heeft verwerkt, met name het beeld van Sint-Felix dat altijd boven de ingang heeft
gestaan, de naam van Sint-Felix en het luidklokje.
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Hoofdstuk 22
Fraters O.L.V. Moeder van Barmhartigheid Tilburg

HET FRATERHUIS
De grond van Bart van Hulten
Hendrik van Hulten, genoemd Hentje, en Adriana Piggen woonden naast de kerk. Ze hadden
twee zonen: Bartholomeus en Willem. Bartholomeus (Bart) was geboren op 14 september
1838 en was meesterkuiper van beroep. Wilhelmus, Hermus genoemd, was geboren op 24
augustus 1840 en was frater. Hendrik en Adriana overleden beiden in 1859, Heintje op 12
februari en Adriana op 28 augustus. Bij de boedelscheiding kreeg Bart alle vaste goederen
toebedeeld en Hermus enkele contanten en schuldvorderingen. Bart kreeg de twee
woningen in eigendom, gelegen aan de Slimstraat, pal naast de kerk, met tuin en pad (een
weggetje tussen de kerk en het erf van Bart van Hulten). Beide woningen lagen ter plaatse
van het tegenwoordige fraterhuis. Bart verhuurde de woningen en woonde zelf als
kostganger in bij Kees van Laarhoven aan de huidige Kreitenmolenstraat. Achter de woning
aan de kerkhofzijde stond nog een kleine woning, door Bart gebruikt als kuiperij. Bart van
Hulten liep met het idee rond die grond te schenken aan de kerk ten behoeve van de bouw
van een fraterhuis en een fraterschool. Maar de man kwam onverwacht en noodlottig om het
leven. Op 14 juni 1891 vond men hem verdronken in de put van zijn huisbaas. Zijn enige
broer Hermus, frater Pacomius, die toen in het fraterhuis van Cuijk woonde, verkreeg de
nalatenschap.
Erfenis voor de parochie
Nog in hetzelfde jaar 1891 liet frater Pacomius van Hulten met hoogst welwillende
instemming van frater Superior de Beer de woningen met erf en tuin, groot bijna eenderde
bunder, gelegen langs de volle lengte van de kerk, transporteren op de kerk van Udenhout
met de hoop, dat te eeniger tijde naar vermogen en goedvinden van het kerkbestuur ter
plaatse een fraterhuis met jongensschool zou worden opgericht. De wens was vroom, doch
er waren praktische problemen. De locatie was wel mooi, maar te klein.
Uitbreiding terrein
In 1893 slaagde het kerkbestuur in de aankoop van een terrein voor ƒ2.400,-, groot
eenderde bunder, gelegen juist achter het terrein van Van Hulten en tegenover het kerkhof
en de Catechismuskapel. Op dit terrein stonden een paar afgebrande woningen. Het
kerkbestuur bouwde de woningen weer op terwille van de uitkering van de
Brandverzekeringsmaatschappij. Deze opgebouwde woningen staan er nog altijd. Achter de
woningen was nu volop ruimte overgebleven voor schoolterrein, te bestemmen voor een
eventuele speelplaats, mits de Berkelse pad, die het nieuwe terrein van de gronden van Van
Hulten scheidde, verlegd werd naar de andere zijde van de nieuw gebouwde woningen.
Deze padverlegging is later geschied.
Fraterhuis en school
Op 5 februari 1899 ontving de pastoor van frater Superior een schrijven met de toezegging:
“U zeer eerwaarde kan dit jaar het gesticht en de scholen bouwen, en het volgend jaar in mei
of juni zal de congregatie* zorgen, dat de school kan beginnen met één klas, echter onder
voorwaarde dat de examens gunstig uitvallen. Zo niet, dan zouden wij nog een jaar moeten
uitstellen”. Na bovenvermeld schrijven van frater Superior werden in de loop van 1899 in
overleg met de fraters bestek en tekeningen van een fraterhuis met school van 4 lokalen
vervaardigd door architect Huermont de Bas Smeele uit Kaatsheuvel (die later burgemeester
van Waalwijk werd). De totale kosten werden geraamd op ƒ30.000,-. Monseigneur Van de
Ven gaf zijn goedkeuring op 12 september 1899. Op 15 mei 1900 werd de bouw aanbesteed
en gegund aan Johannes Kocken te Tilburg voor de som van ƒ30.270,-.
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Het fraterhuis is groot en ruim gebouwd, naar men zegt, voor 15 fraters, omdat men in
Tilburg rekening wilde houden met andere eventuele bestemmingen zoals weeshuis,
pensionaat, ziekenhuis of huis voor oude fraters. Als tijdelijk verblijf voor een of meer zieke
fraters heeft het meermalen gediend.
2 mei 1901
De fraters namen de gebouwen op 2 mei 1901 in gebruik. Op 8 mei volgde de inzegening
van de lokalen en na een plechtige H.-Mis ter ere van de H.-Geest was de school voor de
jongens van de laagste klas geopend.
Er kwamen in 1901 vier fraters naar Udenhout:
• Frater Medardus van de Voort voor de keuken en de tuin;
• Frater Bernardo van Helvoort als portier en voor het huishouden;
• Frater Vigilius Goossens als leerkracht op school;
• Frater Arsenius Lommers als overste en hoofd van de school.
In 1902 kwam ook frater Pacomius van Hulten naar Udenhout als onderwijzer. Hij kwam in
het fraterhuis te wonen op de grond van de ouderlijke woning. Na een overplaatsing in 1907
kwam hij in 1909 weer terug naar Udenhout, nu als portier.
Sint-Jozef of Sint-Petrus?
Pastoor Van de Wal overleed op 21 juli 1902. De pastoor zelf heeft het fraterhuis en de
school vernoemd naar Sint-Jozef. Hij heeft in het fraterhuis, hoog boven de deur, een beeld
van Sint-Jozef laten plaatsen met de tekst “Sint-Jozefs-Gesticht”. Na het overlijden van de
pastoor besloot frater Superior de Beer om huis en school te vernoemen naar de
patroonheilige van pastoor Van de Wal, Sint-Petrus. Pas na 20 jaar verving men de naam
“Sint-Jozefs-Gesticht” door de naam “Sint-Petrus”. Het beeld van Sint-Jozef is blijven staan.
Fraters volop actief in Udenhout
De fraters hebben decennialang het basisonderwijs aan de Udenhoutse jongensschool
verzorgd. Maar de fraters beperkten zich niet tot hun onderwijstaak. Ze waren volop actief in
de Udenhoutse samenleving. Een paar voorbeelden:
• De fraters verzorgden ’s avonds en in het weekend onderwijs voor volwassenen,
voornamelijk gericht op het boerenbedrijf en op de middenstand. Frater Cleophas heeft
dat tientallen jaren gedaan.
• Enkele fraters, zoals frater Constantinus, waren betrokken als adviseurs van enkele
organisaties verbonden aan de Boerenbond en de Melkfabriek;
• Ze waren bestuurlijk en voor vorming betrokken bij de Jonge Boerenstand;
• Frater Alberto stond bekend als “d’n Bieboer” en was actief lid van de bijenhoudersbond;
• De fraters Joannes Baptist en Emilius hebben aan de wieg gestaan van de jeugdafdeling
van de voetbalvereniging R.K.S.S.S. en waren enkele jaren jeugdleider;
• Het jongenskoor Gaudeamus was een initiatief van de fraters. Vooral de fraters Georgius
en Servatius stonden garant voor de jarenlange successen;
• Frater Georgius en frater Francino hebben ook gezorgd voor de opvoering van de
sprookjesoperette Bloemenparadijs;
• De fraters waren actief in de parochie, bij koren en de liturgie.
Van Petrusschool naar Wichelroede
In de jaren zeventig was er een groot aanbod van leerlingen. Er werden lokalen in gebruik
genomen in de huishoudschool. Omdat de school verspreid was over een aantal gebouwen
– en wellicht ook gevoed door de tekenen van de tijd – werd de naam Petrusschool gewijzigd
in Zeshoevenschool. In de jaren tachtig kwam er een nieuwe school in de nieuwbouwwijk De
Kuil met de naam De Vlonder. In 1994 fuseerden de Zeshoevenschool en De Vlonder en
kwam er ook een nieuwe naam: Wichelroedeschool.
In 1984 stopte de laatste frater-directeur, Hein Neijnens, met zijn werk op de school en vanaf
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dat moment kwam er een lekendirecteur. Nog enkele jaren waren er wel fraters als
leerkracht aan de school verbonden.
De Vuurhaard
Begin jaren tachtig kreeg het fraterhuis een nieuwe bestemming, naast die als woonhuis voor
de in Udenhout gevestigde fraters. Het fraterhuis werd een opvanghuis voor ontheemden,
mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden, uitgeprocedeerde asielzoekers, een sociale taak
die de fraters in dienstbaarheid vervulden, waarbij ook de Udenhouters voor zover dat kan bij
het werk betrokken raakten. Het fraterhuis kreeg met deze nieuwe bestemming ook een
nieuwe naam: De Vuurhaard.
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Hoofdstuk 23
Broeders Penitenten

HUIZE ASSISIE
Broeders Penitenten
De vereniging van de H.-Vincentius à Paolo had bij haar vijftigjarig bestaan in Nederland een
collecte gehouden om een gesticht op te richten voor de verpleging van zwakzinnigen en
maakte daarmee een begin in 1897 te Oss, waar het huis "Het Hoog Huis" was aangekocht.
Voor de verpleging had men zich gewend tot de Zusters van de H.-Carolus Borromeus te
Maastricht, die echter na een proeftijd van de verpleging afzagen. Vervolgens wendde het
bestuur van de Vincentiusvereniging zich tot de Broeders Penitenten van de H.-Franciscus van
Assisië te Boekel met de vraag de verpleging op zich te nemen en het huis in Oss over te
nemen. Dat gebeurde. Maar spoedig bleek, dat het huis ongeschikt was voor die bestemming;
het werd gesloten.
Erfenis in Biezenmortel
Petrus van Beugen, eigenaar van het landgoed Het Hooghout of De Gasthuishoeven in
Biezenmortel, werd de laatste jaren van zijn leven verpleegd in het krankzinnigengesticht van
de broeders Penitenten in Boekel. Na zijn dood op 3 mei 1895 bood zijn dochter Dorothea het
landgoed in Biezenmortel aan aan Vader Lucas, die in die tijd aan het hoofd stond van de
congregatie* van de broeders Penitenten, teneinde er een huis van liefdadigheid te stichten. Dat
had wel wat voeten in de aarde, maar na instemming van de Udenhoutse pastoor Petrus van
de Wal werd op 11 november 1900 schriftelijk toestemming ontvangen van de bisschop om de
schenking te aanvaarden.
Bij Koninklijk Besluit d.d. 21 juni 1902 kwam de vergunning tot de oprichting van een gesticht op
een terrein genaamd "'t Hooghout" onder de gemeente Udenhout.
Een omvangrijke woongemeenschap
Er werden grootse plannen gemaakt. De broeders zijn hun werk in Biezenmortel begonnen met
de bouw van het hoofdgebouw en het eerste paviljoen, bestemd voor vijftig patiënten. Broeder
Ivo, algemeen overste van de congregatie*, legde de eerste steen van het hoofdgebouw op 19
mei 1903. Tegen het einde van dat jaar waren de gebouwen zo ver gevorderd, dat de
voorbereidingen om deze te betrekken konden beginnen. Zes broeders Penitenten werden naar
Udenhout gezonden: broeder Laurentius als overste en de broeders Gerardus, Felix, Stanislaus,
Daniël en Andreas. Pater Pacifius, provinciaal der Kapucijnen, zegende op 23 december 1903
een kamer in het hoofdgebouw tot huiskapel in. Op 12 januari 1904 kwamen de eerste
patiënten naar Biezenmortel. Deze datum geldt als de officiële stichtingsdatum van Huize
Assisië.
Huize Assisië is het oudste R.K. tehuis voor de verpleging van jeugdige zwakzinnige jongens in
Nederland, zoals het korte tijd later gestichte Huize Boldershof in Druten dat is voor meisjes.
Over het doel schreef Dr. Schim van der Loeff: “Dat men van deze kinderen door een speciale
opvoeding en een op hun afwijking specifiek ingericht onderwijs heel wat meer kan maken, dan
men ooit vermoedde. Slechts zij, die zulke kinderen van nabij kennen, kunnen zich een
voorstelling vormen van de ijzeren volharding en de intense toewijding, welke hierbij wordt
gevraagd”.
Vanwege het snel toenemend aantal patiënten bouwde men kort achtereen de drie andere
paviljoens, waarvan het laatste in augustus 1912 werd voltooid en op 1 september van dat jaar
in gebruik genomen. Tegelijkertijd met het vierde paviljoen was ook een watertoren en een
afzonderlijke dokterswoning aanbesteed. Tot dan toe had de arts dokter Van Hoek uit Helvoirt
de zieken behandeld. Per 1 januari 1913 kreeg Assisië een eigen arts, dokter Smulders uit
Schijndel. Er kwamen een mattenmakerij, een smederij, een schilderswinkel, een timmerwinkel,
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een kleermakerij en een sigarenmakerij. In 1915 werd een nieuwe boerderij gebouwd. Op 21
juni 1924 opende de minister president, Zijne Excellentie Jhr. Mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck,
een ziekenpaviljoen en een schoolgebouw.
In 1918 waren er 293 patiënten, in 1929 gegroeid tot 374, in 1946 al 523 en bij het gouden
jubileum in 1954 was het aantal 640.
Daniël de Brouwerstichting
Eind 1967 besloten de Broeders Penitenten tot overdracht van de instituten van de congregatie*
aan de Daniël de Brouwerstichting, genoemd naar de stichter van de congregatie* der broeders
Penitenten. De overdracht vond plaats in 1968.
Prisma
Anno 2005 is Huize Assisië in beheer van de Stichting Prisma en nog altijd een
woongemeenschap voor geestelijk gehandicapten, met voorzieningen op het terrein, maar
vooral ook volop gebruik makend van voorzieningen in en buiten het dorp.
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Hoofdstuk 24
Paters Kapucijnen

HET KAPUCIJNENKLOOSTER
De Kapucijnen
De Orde der Kapucijnen is een internationale kloostergemeenschap die over de hele wereld
is verspreid. In 1887 openden de Kapucijnen voor de opleiding van hun Nederlandse
priesters een kleinseminarie* in het gehucht Slikgat nabij Zevenbergen. Later is de naam van
dat gehucht, onder enige druk van de Kapucijnen, veranderd in Langeweg. Als
gediplomeerde studenten van dat kleinseminarie* verder wilden met de priesteropleiding van
de orde, konden zij als novice (nieuwe kloosterling) intreden bij de Kapucijnen. Het noviciaat
was in die jaren gevestigd in het klooster van Tilburg. In de volksmond zei men, dat de
aankomende kloosterling ‘werd gekleed’. De vervolgopleiding voor de priesterstudie was tot
1919 ondergebracht in de kloosters te Helmond (filosofie) en te ‘s-Hertogenbosch (theologie).
De verdeling over twee kloosters was zeer ondoelmatig. In het begin van de 20e eeuw
ontstond er een grote toeloop van studenten voor het kleinseminarie* van de Kapucijnen te
Langeweg. In 1918 schatte men het aantal novicen, waar de Kapucijnen in de komende tijd
naar verwachting op konden rekenen, op een jaarlijks gemiddelde van 15. Het was te
voorzien, dat bij de snelle groei van het kleinseminarie* ook het grootseminarie* spoedig te
klein zou zijn.
Biezenmortel
In 1919 kwam de toestemming voor de bouw van een nieuw studieklooster in Biezenmortel.
Bij nadere uitwerking van de plannen zag de orde af van de bouw van een studiehuis voor
het onderbrengen van de gehele studie. Men besloot de filosofie onder te brengen in
Biezenmortel en de theologie in Helmond te vestigen. In de loop der jaren is deze verdeling
een paar keer veranderd. De filosofiestudie was in Biezenmortel van 1921 tot 1934, van
1939 tot 1945 en in 1964 en 1965. De theologiestudie was daar gehuisvest in de periode
1934 tot 1939 en van 1945 tot 1964. Van 1921 tot 1962 was het klooster van Biezenmortel
tevens noviciaatklooster voor broeders. De novicen waren vooral bezig met huishoudelijke
taken. De leefwereld van de fraterstudenten beperkte zich uitsluitend tot de gebouwen en de
kloostertuin, van de buitenwereld afgescheiden door muren of een kloostergracht.
De studie filosofie en theologie
De hogere studie voor de fraters bestond uit twee hoofdonderdelen, te weten het
philosophicum met een studieduur van 3 jaar en het theologicum met een studieduur van 4
jaar. Tot de vakken voor de fraterstudenten behoorden onderricht in de oude talen Latijn,
Bijbelgrieks en Hebreeuws. Het lesprogramma, zowel voor filosofie als theologie, bestond
gemiddeld uit 17 uur college per week, met daarnaast één uur per week onderricht en
oefening van preken.
Na hun wijding kregen de jonge priesters, voortaan paters geheten, nog een jaar onderricht
in pastoraat of missiewerk in het klooster van Tilburg. Tegenwoordig noemen ze dat een
stagejaar. De paters gingen daarna pastoraal werk verrichten, of werden uitgezonden naar
de missiegebieden in verre landen. Knappe studiekoppen werden aangewezen om door te
stromen naar een erkende universiteit om daar verder te studeren en eventueel te
promoveren.
Gedwongen door de veranderingen in de zestiger jaren van de vorige eeuw besloot de orde
in 1964 om zowel de studie van de onderdelen filosofie en theologie in Biezenmortel te
concentreren. Maar het aantal studenten was toen al flink teruggelopen. De groep
wijdelingen daalde in enkele jaren snel van circa tien tot twee. De ontwikkelingen gingen snel.
In datzelfde jaar 1964 ging een deel van de opleiding over naar een gemeenschappelijke
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priesteropleiding, bekend onder de naam Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie (GIT)
te Tilburg. In 1967 werd besloten de studie in Biezenmortel geheel op te heffen en de
opleiding onder te brengen bij de Stichting Theologische Faculteit Tilburg.
De Kapucijnen hebben ‘Biezenmortel’ op de kaart gezet
Achteraf beschouwd hebben de Kapucijnen veel invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van
Biezenmortel in de periode 1919 tot 1967. Toen in 1920 het klooster van Biezenmortel werd
gesticht, bestond het oostelijke deel van de gemeente Udenhout, gelegen ten oosten van de
Gommelsestraat, uit de buurtschappen Zandkant, Gijzelsestraat, Biezenmortel, Winkelsche
Hoek, Scheurenhoeven, Hooghout, Brabantshoek en Gommelsestraat. Er stonden in die
woonkernen enige verspreide bebouwingen van boerderijen en arbeiderswoningen. Toen het
klooster gebouwd werd op de akkers tussen Biezenmortel en Winkelsche Hoek moesten de
Kapucijnen een naam kiezen voor hun klooster en het te stichten rectoraat. Zij kozen voor de
naam “Biezenmortel” omdat de naam “Winkelsche Hoek” verwarrend was met elders
voorkomende soortgelijke aanduidingen.
De ontwikkeling van Biezenmortel ging vanaf 1919 gestaag vooruit. In 1921 werd begonnen
met de stichting van een rectoraat, een gedeeltelijke afscheiding van de parochie Udenhout.
Langzaam maar zeker maakte het rectoraat zich geheel los van Udenhout en groeide in
1981 uit tot een zelfstandige parochie. Onder de vlag van de parochie en haar Kapucijnen
ontwikkelden zich in Biezenmortel vele verenigingen en maatschappelijke organisaties. Na
de ‘geestelijke’ afscheiding in 1981 kwam de bestuurlijke afsplitsing per 1 januari 1997. Het
kerkdorp Biezenmortel werd bij de gemeentelijke herindeling losgescheurd van de oude
gemeente Udenhout en als ‘dorp nieuwe stijl’ ondergebracht bij de gemeente Haaren.
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Hoofdstuk 25
Zusters van de Choorstraat ‘s-Hertogenbosch

HUIZE VINCENTIUS
De Zusters van de Choorstraat
Op zijn rondgang door de sloppen en stegen van Den Bosch met de krotten van huizen, leerde
pastoor Heeren begin negentiende eeuw de ellende van een stad in al haar gedaanten kennen.
Hij zocht naar middelen, om een eind te maken aan deze sociale nood. Tijdens zijn pastoraat
ontplooide hij met medewerking van een groot aantal gegoede burgers uit die stad allerlei
activiteiten in zijn parochie en huurde daarvoor onder meer in 1817 een oud herenhuis in de
Choorstraat. Enkele jaren fungeerde dat gebouw als een soort sociaal centrum voor zijn parochie, geleid door een aantal jonge vrouwen. Op 7 juli 1820 stichtte pastoor Heeren de
zustercongregatie* de "Dochters van Maria en Joseph", met het heel algemene doel van de
verzorging van de misdeelden in een stadsparochie van Den Bosch. De zusters werden 'tijdelijk'
ondergebracht in het gehuurde huis aan de Choorstraat. Het begrip tijdelijk bleek erg rekbaar.
Zij richtten zich aanvankelijk op de verzorging van armen en geestelijk verwaarloosde kinderen.
In de loop van de daaropvolgende decennia ging hun zorg uit naar onderwijs, zowel binnen als
buiten de grenzen van de stad, onder meer het BLO-werk (Buitengewoon Lager Onderwijs) aan
doofstommen en achterlijken.
Erfenis Willem van Iersel
Op 30 maart 1924 overleed in Udenhout meneer Willem van Iersel. Bij testament vermaakte
deze ongehuwde man zijn woonhuis met bijbehorende tuinen en gronden aan de Schoorstraat
aan het bisdom Den Bosch, onder voorwaarde, dat de bisschop die gronden voor een liefdadig
doel zal bestemmen. De bisschop gaf het aanbod door aan de congregatie* van de Dochters
van Maria en Joseph, de zusters van de Choorstraat. Zij gingen direct aan de slag om op de
gronden van mijnheer Willem 'Huize Vincentius' op te richten. De op 2 januari 1925 in OudHerlaer gestarte BLO-school werd op 1 september 1925 overgeplaatst naar het huis van wijlen
Willem van Iersel. De kiem was gelegd voor een volledig onderwijsinstituut, berekend voor
ongeveer 240 meisjes. Een zuster schreef: En zo stonden wij op een zonnige morgen van deze
week voor een eenvoudig landhuis, waar boven den gevel de simpele woorden stonden
geschreven "St.-Vincentiushuize". Een planologisch toeval bracht 'Vincentius' naar Udenhout.
De naam Vincentius is direct afgeleid van de Heilige Vincentius à Paolo. De in 1581 geboren
Franse priester stelde zijn leven in dienst van de armen. Hij richtte een priestercongregatie* op,
diverse broederschappen* van liefdadigheid en de congregatie* "de Zusters van
Barmhartigheid". Hij werd in 1737 heilig verklaard en in 1855 uitgeroepen tot patroon van liefdadigheidsverenigingen en ziekenhuizen.
De bouw van het klooster
Toen in augustus 1925 het internaat van Sint-Michielsgestel naar Udenhout verhuisde, moest er
nog veel gebeuren, voordat het woonhuis van Willem van Iersel geschikt was. Het huis werd
omgetoverd tot internaat waarbij de pronkkamer een knusse kapel werd. Er zat groei in de
jonge stichting. In korte tijd steeg het aantal leerlingen van 23 naar 60, zodat "Huize Vincentius"
al functioneerde, voordat er gebouwd was. Men was toe aan vergroting van ruimte. De
algemeen overste Zuster Simplicia overtuigde het bestuur van de orde, dat er hoognodig
gebouwd moest worden. Na verkregen toestemming ging zij weldra met haar architect J. van
Halteren op papier aan het bouwen. Er werd na lang beraad besloten tot paviljoenbouw. Deze
bouwwijze maakte een uitstekende groepering van de verpleegden mogelijk. De gebouwen
waren daarbij bijna op de rand van het verworven grondbezit geprojecteerd, omdat de wat
verderop gelegen appelboomgaard niet mocht worden gerooid. De bouw werd tussen 1927 en
1929 uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebr. Van Lieshout uit Utrecht. Het bouwen verliep vlot,
zodat al in 1927 een der drie paviljoens in gebruik genomen kon worden. Elk paviljoen,
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berekend op 50 leerlingen, had een eigen eetzaal, speel- en slaapzalen, een keuken en een
badinrichting. Op de eerste verdieping konden de kinderen onderwijs ontvangen.
Architect Van Halteren ontwierp een hoofdbouw in het midden van het complex, aan
weerszijden geflankeerd door drie paviljoens. Daardoor ontstond aan de zijde van de
Schoorstraat een lang gerekt front.
Op 22 mei 1930 zegende monseigneur Diepen het gereedgekomen hoofdgebouw in.
Buitengewoon lager onderwijs
De zusters van Huize Vincentius stortten zich in volle overgave op hun nieuwe taak. Ze gingen
vaak op bezoek bij anderen om daar te kijken, te leren, en om het geleerde thuis in Udenhout te
gebruiken. Van invloed waren de leermethoden van Fröbel en Montessori voor het
bijeenbrengen van drie belangrijke elementen in het onderwijs: leiding, belangstelling en inhoud.
In deze leermethoden was spel belangrijk. Spel was een middel tot begripsvorming. Maar de
zusters vonden spel in deze methoden te opgelegd, omdat de leerlingen te veel kansen kregen
om te liefhebberen en zich aan details vast te klampen. Toen kwam het Gesamtunterricht, dat
de aandacht trok door het uitgangspunt: het zoeken naar een bepaald belangstellingspunt uit
het leven dat binnen het geestelijke bereik van de kinderen ligt of verondersteld wordt te liggen.
Daaruit kon de stof worden gehaald voor het verwerken van de verschillende vakken. Vervolgens maakten de zusters kennis met de leermethode van de Belgische onderwijskundige
Decroly. Met behulp van deze methode bouwden zij leervakken op en gaven tegelijkertijd
gestalte aan de begripsvorming van tijd, plaats, ruimte en hoeveelheid. De kern van de
methode was de belangstelling van de leerling te wekken door leermiddelen te gebruiken die in
hun dagelijkse omgeving een zekere betekenis hadden. Dat konden losstaande feiten zijn,
maar ook periodieke gebeurtenissen zoals de jaargetijden, spel en speelgoed, bijvoorbeeld met
Sinterklaas. Het op deze wijze lesgeven bracht de noodzaak met zich mee om zelf leermiddelen
te maken, zoals lees- en rekenplankjes en het samenstellen en verzamelen van plakboeken en
bruikbare leerstof. Er zijn boekjes bewaard waarin de leerstof voor de groepen 1 tot en met 7 is
ingedeeld naar de belangstelling die er in een bepaald jaargetijde werd geacht te bestaan.
Door hun buitengewone energie bouwden de zusters al snel een voorsprong op in het
buitengewoon lager onderwijs. Op Huize Vincentius was er een vernieuwende innoverende
aanpak, die al snel de aandacht trok van derden.
Vincentius groeide en bloeide na de Tweede Wereldoorlog. Er waren permanent 200 tot 250
leerlingen. Er kwamen aparte schoolgebouwen, in 1963 de Mariaschool, inclusief een
gymnastieklokaal, en in 1973 de Jozefschool, inclusief een motorisch oefenlokaal en een
filmzaaltje.
Vincentius, een zorgcentrum
Het jaar 1968 bracht een ingrijpende verandering. Huize Vincentius kreeg de AWBZ-erkenning
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dat was een financiële verlichting voor de
congregatie*, maar de keerzijde was, dat het instituut niet langer een specifiek opleidingsinstituut kon blijven, maar een zorgcentrum moest worden. Meisjes van 20 jaar, die de school niet
meer mochten bezoeken, konden voortaan wel op het internaat blijven wonen. Voor hen werd
de bezigheidsactivering in het leven geroepen, later dagbesteding genoemd. Gevolg was wel,
dat er niet meer genoeg 'leerplichtige' kinderen waren. De scholen werden eerst te groot, later
overbodig. Er kwam eerst een einde aan de Jozefschool (1988) en daarna aan de Mariaschool
(1992). Op 1 augustus 1992 sloten de scholen op Vincentius definitief hun poorten, en kwam er
een einde aan de oorspronkelijke bestemming van Huize Vincentius, zoals de Zusters van de
Choorstraat die hadden opgepakt, te weten onderwijs voor kansarme kinderen. Huize
Vincentius is nu een blijvend thuis voor verstandelijk gehandicapten, een thuis om te wonen. De
leerplichtige kinderen bezoeken scholen te Tilburg. De Dienst Dagbesteding heeft de taak van
de toenmalige scholen overgenomen. Zij biedt naast wonen ook werken aan.
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Bijlage 1
Overzicht

LEDEN VAN HET KERKBESTUUR
In deze bijlage een overzicht van de kerkbestuurders, zoals we die met de beschikbare
gegevens konden opmaken. Vanaf 1855 is de lijst volledig. Uiteraard was in alle jaren de
pastoor voorzitter van het kerkbestuur. De pastoors staan in onderstaand overzicht niet
vermeld.
1723
1754
1767-1782
1782
1786
1801
1804
1837
1838
1840
1841
23 november 1842

februari 1855

1856
1862

1865
1880

1886

1889
1891
16 november 1904

Leendert Smits en Adriaen Anthonis van Iersel
Adriaan Janse van Rooij en Wouter Ariens Verhoeven
Steven Burgmans
Michiel Peijnenburg volgt Steven Burgmans op.
Michiel Peijnenburg en Jan van Strijdhoven
Peter van Waalwijk
P.S. Burgmans, W.P. van Riel, C.P. van Iersel en W. Pijnenborg
Joost Bertens, Peter van Zon en Wilhelmus Schapendonk.
Joost Bertens, Peter van Zon, Wilhelmus Schapendonk, Cornelis
van Roessel en H. van Strijdhoven.
Joost Bertens treedt terug en wordt benoemd tot erelid van het
kerkbestuur.
Cornelis van den Oever
Cornelis van den Oever is geen lid meer. Naast erelid Joost
Bertens, Peter van Zon en Willem Schapendonk zijn nu Nicolaas
Steuveren of Steuvers en Wilhelmus van Iersel lid.
Na 13 jaar zijn Willem van Iersel (secretaris), Willem Schapendonk
(penningmeester) en Nicolaas Steuvers nog altijd lid van het
kerkbestuur. Naast hen ook Antonie Castelijns
Nicolaas Steuvers opgevolgd door Cornelis Burgmans
Willem Schapendonk stopt. Hij is dan minstens 25 jaar lid van het
kerkbestuur geweest. Martinus Leijten volgt Willem Schapendonk
op als lid van het kerkbestuur. Antonie Castelijns wordt
penningmeester
Adriaan van Baal volgt tussentijds Willem van Iersel op. Cornelis
Burgmans wordt secretaris
Antonie Castelijns overleden, hij is dan minimaal 25 jaar lid van het
kerkbestuur geweest. Cornelis van de Pas volgt Antonie Castelijns
op. Martinus Leijten wordt penningmeester
Cornelis Burgmans in december 1885 overleden. Hij is dan 30 jaar
lid van het kerkbestuur geweest. Martinus Leijten wordt secretaris
en Adriaan van Baal penningmeester. Nicolaus van Iersel wordt lid
van het kerkbestuur.
Nicolaus van Iersel overleden. Hij wordt opgevolgd door Henricus
Versteijnen.
Adriaan van Baal overleden. Wordt opgevolgd door Jan Vermeer.
Henricus Versteijnen overlijdt en wordt opgevolgd door Adrianus
Heijmans.
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19 november 1911

8 februari 1920
11 november 1923

27 januari 1936
4 mei 1937
4 juni 1937
17 november 1939
18 juli 1941

1948

1956
1959

1962

1970

1973-1983

Cornelis van de Pas, kerkmeester en wethouder, overlijdt voor
aanvang van de vroegmis in de kerkmeesterbank. Franciscus
Verbunt volgt hem op.
Adrianus Heijmans overlijdt en is opgevolgd door Willem
Versteijnen.
Cornelis Burgmans overlijdt en is opgevolgd door Martinus
Heijmans.
Van 11 november 1923 tot 27 januari 1936 heeft twaalfeneenhalf
jaar lang het kerkbestuur uit dezelfde mensen bestaan: pastoor
Van Eijl, de secretaris Jan Vermeer, Frans Verbunt, Willem
Versteijnen en Tinus Heijmans. Jan Vermeer was secretaris van
het kerkbestuur, toen pastoor Van Eijl kwam en was dat 36 jaar
later bij het overlijden van de pastoor nog steeds. Hoewel, Jan
Vermeer woonde voor het laatst een vergadering van het
kerkbestuur bij op 8 augustus 1933. Nadien was hij aan zijn
ziekbed gekluisterd.
Willem Versteijnen overlijdt en is opgevolgd door Janus
Pijnenborg.
Janus Pijnenborg overlijdt en is opgevolgd door Jan Burgmans.
Frans Verbunt overlijdt en is opgevolgd door Jan van Iersel.
Jan van Iersel overlijdt. Hij is opgevolgd door Harrie Brekelmans
Jan Vermeer overlijdt. Hij is dan 50 jaar lang, al sinds 1891, lid van
het kerkbestuur. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Pieter
Vermeer, gemeentesecretaris.
Tinus Heijmans overlijdt op 25 november 1948. Hij was 25 jaar lid
van het kerkbestuur. Petrus Pijnenburg volgt Tinus Heijmans op.
Het kerkbestuur had Frans van de Pas als eerste op de lijst gezet,
maar die is een volle neef van Jan Burgmans.
Pieter Pijnenburg overlijdt op 8 september 1956, 56 jaar oud.
Pieter van Dam volgt hem op.
Jan Burgmans overlijdt op 30 september 1959. "Hij ruste in vrede.
Hij heeft het verdiend.", schrijft pastoor Prinsen in het verslag van
het kerkbestuur. Frans van de Pas volgt Jan Burgmans op. Harrie
Brekelmans overlijdt op 17 november 1959. Marinus Witlox volgt
hem op.
Pieter van Dam (77) is met zijn vrouw vertrokken naar een
bejaardencentrum in Boxtel. Jan Vermeer volgt Pieter van Dam op.
Het kerkbestuur van 1962 bestaande uit Frans van de Pas
(wonend naast het fraterhuis), Marinus Witlox (wonend tegenover
de kerk), Pieter Vermeer (de gemeentesecretaris wonend in de
Groenstraat) en Jan Vermeer (wonend op ’t Winkel) is voor de rest
van het pastoraat van Prinsen in functie gebleven.
Bij aanvang van het pastoraat van pastoor Ras kwam er een
volledige wijziging van het kerkbestuur. In het voorjaar van 1971
kwamen in het bestuur: Harrie van Iersel, Kees van den
Bersselaar, Dré Verspeek en Toos Vervoord. Frans van de Pas
bleef nog een jaar aan voor de continuïteit.
Het kerkbestuur bestond tijdens het gehele pastoraat Gevers naast
de pastoor uit: secretaris Harrie van Iersel, penningmeester Kees
van den Bersselaar, bouwkundige Dré Verspeek en Toos
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1985
1986
1987
1988
1993
1995
1999
2000
2001
2003

2004

Vervoord. Het pastoraat van Gevers was bestuurlijk een zeer
stabiele periode.
Harrie van Iersel wordt opgevolgd door Paul de Rooij
Toos Vervoord wordt opgevolgd door Riet van den AkerMathijssen
Kees van den Bersselaar wordt opgevolgd door Tiny van Kempen
Dré Verspeek wordt opgevolgd door Caspar de Bonth
Paul de Rooij wordt opgevolgd door Henk Rensen
Riet van den Aker- Mathijssen wordt opgevolgd door Emerentia
Michielsen-Van den Oetelaar
Tiny van Kempen wordt opgevolgd door Wil Broos
Caspar de Bonth wordt opgevolgd door Thieu van Beijsterveldt
Henk Rensen wordt opgevolgd door Frank de Hommel
Bij aanvang van het pastoraat van pastoor Looyaard bestond het
kerkbestuur naast de pastoor uit Wil Broos penningmeester en
vice-voorzitter, Frank de Hommel secretaris, Thieu van
Beijsterveldt beheer en onderhoud en Emerentia Michielsen van
den Oetelaar.
Tiny van Asten-Heessels volgt Emerentia MIchielsen-Van den
Oetelaar op.

178
Bijlage 2
Overzicht

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Geheim kamerheer van de paus
1903
Monseigneur Willem de Bever
Ridder in de Orde van Sint-Silvester
1983
Harrie van Iersel, kerkbestuur
Pro Ecclesia et Pontifice (Voor kerk en paus)
1933
Jan Vermeer, kerkmeester
1947
Gustave Christ, onderwijzer Huize Assisië Biezenmortel
1950
Victoire Buijs, wijkverpleegster
1954
Luus Vermeer, borduurkunst
1956
Hendrik Vermeer, voorzitter Boerenbond
1962
Pieter van Dam, kerkmeester
1970
Mevr. Mien van der Burg – Berkelmans
1972
Wim Blankers, koster
1977
Christ Pennings, Scouting
1979
Jos de Werdt, via Huize Assisië, Biezenmortel
1982
Piet de Werdt, via Huize Assisië, Biezenmortel
1987
Toos Vervoord, kerkbestuur
1988
Wim van Nieuwburg, grafdelver, Biezenmortel
1990
Henk Lommers, dirigent, via Huize Assisië
1991
Riet de Bakker – Van der Meijden, via NCB
1996
Jos van Doren, via NCB
1997
Dré Verspeek, kerkbestuur
1997
Harrie Scholtze
2000
Mevr. Tonny den Ouden – Dankers
2001
Zuster Paulino van der Krogt
2003
Harrie van den Bersselaar
2003
Kees Weijters, cantor
2004
Cor Berends, parochieel team
2004
Harrie van Iersel, Vincentiusvereniging
Bron archief bisdom

Daarnaast hebben parochianen, leden van koren, de pauselijke onderscheiding in de Orde
van Sint-Gregorius ontvangen.
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Bijlage 3
Regelingen, bepalingen en tarieven in 1859

AANTEKENBOEKJE VAN PASTOOR CUIJPERS
Pastoor Cuijpers schreef bij de aanvang van zijn pastoraat in een aantekenboekje, getiteld
"Uses et consuetudines ecclesia a parochia de Udenhout tempore pastoralus F. Cuijpers"
(gebruiken en kerkelijke bepalingen in de parochie Udenhout ten tijde van pastoor F.
Cuijpers). In de jaren na 1859 zijn er bepalingen gewijzigd en zijn tarieven verhoogd. Het
boekje staat vol met regelingen. Het geeft een beeld van gebruiken in die tijd.
De letterlijke tekst van het aantekenboekje.
Tarieven der uitvaarten
1ste klasse, plegtig zingende uitvaart dubbel lezend zevenste.
1
63 hlveN.lt was a 140, 13 op kronen
2
Baarkleed
3
Doodshoofden 36 a 1,5 cents per stuk
4
Gelui met drie klokken
5
Lijkdienst
6
Zangers
7
Orgel
8
Twee lezende zevenstens
9
Zielboek
10
Voor rouw aan het altaar

88,20
1,00
0,54
3,50
3,00
1,00
0,50
14,00
0,60
5,00
ƒ117,34
N.B. Is het een zingend en een lezend dan wordt voor het zingend aan den pastoor betaald
ƒ10,50, voor het lezende ƒ7,00, aan de zangers ƒ3,50 en aan het orgel ƒ3,50.
2de klasse, plegtig zingende uitvaart met vol nieuw licht buiten de kronen. Een vergelijkbare
specificatie telt op tot ƒ80,34.
3de klasse, uitvaart met nieuw doch niet vol licht, ƒ38,96
4de klasse, uitvaart met oud licht. Met keuzemogelijkheid uit 20 kaarsen, 16 kaarsen of 12
kaarsen. De eerste keuze kost ƒ16,90, de derde keuze ƒ11,78.
5de klasse, voor grote arme lijken.
1
4 kaarsen op de baar en 4 op het altaar
2
Gelui met de kleinste klok op de toren
3
De geringste misgewaden
4
De lijkdienst geschiedt gratis en moet een zingende mis zijn terwijl
noch de zangers noch de kerk van zulke uitvaarten iets trekken
6e klasse, uitvaart voor kleine kinderen onder de eerste communie.
1
Gewoonlijk geschiedt er eene lezende mis voor de afgestorvene
naastbestaanden en vrienden van het kind waarvoor een gulden
betaald wordt. Verlangt men eene zingende mis op de gewone uur
dan betaalt men 1 gulden aan de pastoor, 50 cent aan de zangers
en 50 voor het orgel
2
Twee kaarsen bij het lijk en twee op het altaar, waarvoor men geeft
50 cents. Verlangt men meer kaarsen hetzij van oud hetzij van nieuw
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3

licht dan geeft men daarvoor geëvenredigd zoals bij de grote lijken
Men luidt met het klein klokje in het hoog choor 50 cents.

Later is de volgende -waarschijnlijk vervangende- tekst tussengevoegd:
I
Mis om 10 uur, met 3 heeren, 120 tl was of meer
II.a
Mis om 10 uur, zonder assistentie, 100tl en 4 ons
175,76
II.b
Mis om 10 uur, zonder assistentie, 78 tl was
143,84
II.c
Mis om 10 uur, zonder assistentie, 63 tl was
127,84
III
Alle andere uitvaarten geschieden om 9 uur. Vraagt
iemand dezer klasse den rouw op het hoogaltaar dan
betaalt hij daarvoor 5 gulden. De I en II klas hebben
dezen gratis.
Wat het nieuw en oud was aangaat, hetwelk de kerk bij het houden van uitvaarten altoos en
uitsluitend alleen levert valt het volgend gewettigd gebruik aan te merken:
1. Voor het nieuw bewerkt was betaalt men aan de kerk eenen gulden veertig cents ƒ1,40
het half Ned.lt. Dit is zoo eens voor altijd vastgesteld. Mogt echter het was soms zoo
hoog in prijs stijgen dat er de kerk op zou moeten toegeven dan zou men noodwendig
van dezen regel moeten afgaan.
2. Nieuw licht kan men volgens oud gebruik niet minder bestellen dan 20 halve Ned.lt
waarvan in dat geval 20 kaarsen van 3 oncen op de baar en 8 van een half Ned.lt. op het
hoogaltaar geplaatst worden.
3. Nooit worden er kaarsen van minder dan ene half Ned.lt. op de altaren en binnen de
communiebank aangenomen.
4. Ook nooit komen er kaarsen op de kleine altaren zonder dat de baar vol staat van
kaarsen die minstens 3 oncen zwaar zijn. Ook niet op de kroonen tenzij de baar en al de
kandelaars op de altaren en binnen de communiebank bezet zijn van kaarsen van te
minste een half Ned.lt. zwaar en van 2 lt. op den voet van het hoogaltaar, terwijl de
kaarsen op de kroonen ruim 2 oncen of te zamen 13 halve Ned.lt. zwaar zijn, welk alles
op het minst genomen te zamen beloopt 63 halve Ned.lt. tegen ƒ88,20. In de kantlijn:
Voor eene uitvaart van 100 lt.:
• Op het hoogaltaar en voor de heiligen 10 kaarsen van 2 lt.;
• Op den voet van het hoogaltaar 2 van 3 lt.;
• Op de kleinste altaren 8 van 2 lt.;
• Op der zelver arm kandelaars 4 van 1,5 lt.;
• Op de kroonen 32 van 0,5 lt.;
• Op de baar 24 van 1,5 lt.
• Oud licht of oude kaarsen worden er niet minder toegestaan dan 8 op het altaar en 4
op de baar - of 8 op het altaar en 8 op de baar - of hoogstens 8 op het altaar en 12 op
de baar. Voor 12 kaarsen betaalt men 3 gulden, voor 16 kaarsen ƒ5,20 en voor 20
kaarsen 8 gulden.
Kan iemand het minste hiervan niet bekostigen, of is hij armlastig, dan geschiedt alles gratis,
te weten eene zingende mis met 2 kaarsen op het altaar en 4 op de baar.
In eene mis voor een kind beneden de eerste communie branden doorgaans aan de baar 2
kaarsen en op het altaar 2. Men betaalt voor elke kaars 50 cents, voor het luiden 50 cents en
een gulden voor de mis.
Wordt er eene kaars aangestoken in twee missen voor eenen overledene van buiten de
gemeente; daarvoor betaalt men 50 cents.
Wanneer eene kraamvrouw haren kerkgang doet, geeft zij minstens 20 cents voor eene
kaars, en volgens hare betaling ontvangt zij eene grootere of kleinere kaars.
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Al de gilden betalen voor 4 kaarsen op het altaar 50 cents, maar de Ambrosianen voor 8
kaarsen een gulden.
Wat de graf en luigelden aangaat. Voor het graf wordt eigentlijk niets betaald, maar voor het
gelui zoals volgt. Wanneer het vol nieuw licht is bij de uitvaart, moet er altijd met drie klokken
in den grooten toren geluid worden en daarvoor betaalt men 3 gulden 50 cents. Is het nieuw
maar niet vol licht, dan luidt men 2 de zwaarste klokken en betaalt men ƒ2,50. Is het slechts
oud licht, dan wordt er met de twee ligste klokken geluid, en daarvoor betaalt men ƒ1,50.
Wordt er een kind beneden de eerste communie begraven dan luidt men met het klein klokje
op de kerk boven het hoog koor met betaling van 50 cents.
Voor het orgel onder eene zingende mis wordt nooit meer of minder betaald dan 50 cents.
Wat de offerbussen of offerstokken of offerkisten aangaat, valt aan te merken dat men van
ouds altijd gewoon is geweest, ter gelegenheid van uitvaarten of zingende missen voor
gilden of schutterijen, en ook zo dikwijls men te communie gaat, daarin iets ten behoeve der
kerk te offeren - welk gebruik de pastoor bij gunstige gelegenheid wel eens mag aanbevelen.
Voor het geringste baarkleed bij uitvaarten met oud licht betaalt men 50 cents. Voor het
beste bij uitvaarten met nieuw licht eenen gulden. En voor het wit bij begrafenissen van
kinderen beneden de eerste communie 25 cents. Indien soms eene baarkleed van de kerk
gevraagd wordt om aan huis over het lijk terwijl het boven aarde staat te hangen, moet
daarvoor volgens den uitdrukkelijken wil van den aartsbisschop bovendien 3 gulden betaald
worden.
Stipendia voor verschillende lijkdiensten of uitvaarten, bepaald door den aartsbisschop van
Utrecht, adm. apost. van 's Bosch, 14 december 1855.
1. Voor eene lezende mis op het gewoon uur voor een kind dat het H.-Oliesel niet
ontvangen heeft: ƒ1,00.
2. Voor eene lezende mis voor een kind dat het H.-Oliesel ontvangen heeft niets meer maar
gelijk boven: ƒ1,00.
3. Voor eene zingende mis op het gewone uur voor een kind dat het H.-Oliesel niet
ontvangen heeft: ƒ1,50.
4. Voor eene zingende mis op het gewone uur voor een kind welk den H-.Olie ontvangen
heeft: ƒ1,75.
5. Voor eene lezende uitvaart (met de kerkrechten van 70 cents): ƒ1,20. N.B. Lezende
uitvaarten geschieden er niet meer, ook zelf niet voor de armen.
6. Voor eene gewone zingende uitvaart met oud licht: ƒ2,00.
7. Voor eene gewone zingende uitvaart met nieuw licht: ƒ2,50.
8. Voor eene plegtige zingende uitvaart: ƒ3,00. Nota. Tot hier toe betaalt men voor het
zevenste, hetgeen doorgaans gevraagd wordt, niet meer dan het gewoon stipendium*,
dat is per mis 50 cents.
9. Voor eene plegtige zingende uitvaart met een dubbel lezend zevenste voor de twee
zevensten: ƒ3,50 + 14,00.
10. Voor eene plegtige zingende uitvaart met een zingend en een lezend zevenste: ƒ3,50 +
14,00 + 7,00.
11. Voor eene plegtige zingende uitvaart met assistenten: ƒ5,50 + voor ieder der assistenten:
ƒ2,50 + voor het zingend zevenste: ƒ14,00 + voor het lezend zevenste ƒ7,00.
N.B. Voor eene gewone zingende mis betaalt men een gulden, voor eene plegtige zingende
een gulden 50 cents.
Wegens het zevenste.
Wanneer er eene uitvaart plaats heeft wordt deze doorgaans door een zevenste opgevolgd
of besteld men tevens zeven missen voor den overledenen. Is dit een enkel lezend zevenste
begint men daarmede daags na de uitvaart, te weten wanneer de uitvaart 's maandags,
dingsdags of swoendags heeft plaats gehad, anders 's maandags der opvolgende week,
doch zoodat het zelve altoos 's zondags eindigt of uitgaat wanneer al de kaarsen der uitvaart
buiten de baar in de laatste mis wederom moeten branden, en na de mis ook zoo als op de
uitvaart geofferd wordt. Men betaalt voor het zevenste het gewoon stipendium*, dat is 50
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cents per mis. Wordt er een dubbel lezend zevenste of een zingend en een lezend zevenste
besteld, dan begint men daarmede altoos 's maandags. De stipendia voor de dubbelde
zevensten zijn hierboven bepaald. Wanneer het gebeurt dat er geen zevenste besteld wordt
moet er echter worden afgeroepen dat op zondag na de laatste mis het zevenste zal begaan
worden, wanneer men, gelijk anders, wederom komt offeren. Tijdens het zevenste leest men
dagelijks, na de mis aan den voet van het altaar, den psalm 'de profundis', maar bij het
uitgaan van het zevenste achter de baar, indien zij uitgesteld is.
De uitvaart wordt doorgaans niet afgeroepen dan daags voor dat dezelve moet plaats
hebben. Het formule daarvan is: "De gebeden worden verzocht voor de ziel van n.n. die
overleden is, en waarvoor morgen te 9 ure de plegtige uitvaart gehouden wordt. Morgen of
maandag aanstaande zal het lezend of dubbel lezend of zingend of zingend en lezend
zevenste beginnen en zondags daarna uitgaan - of zoo er geen zevenste is aanstaande
zondag het zevenste zal begaan worden".
Wegens de choristen
Voor de zangers bestaat er een reglement hetwelk op het choor is opgehangen. De zangers
trekken van eene gewone zingende mis 50 cents, te weten wanneer die betaald wordt, en
voor eene plegtige zingende een gulden. Van elke mis trekt de voorzanger 15 en de twee
assistentzangers elk 10 cents.
Wegens de gilden
De gilden betalen voor elke kaars 12,5 cents. De Ambrosianen laten 8 kaarsen aanstoken en
betalen dus daarvoor een gulden. In het geheel moeten zij geven ƒ3,50 eene lezende mis
daarbij gerekend. De zangers ontvangen van die mis 50 cents.
De misdienaars
Trekken tesamen uit de kerkekas 's jaarlijks 12 gulden. Met kermis krijgen zij van pastoor en
kapellaan nog elk 10 cents. Van die 12 gulden hierboven vermeld deelt hun de pastoor, op
elken eersten zondag van de maand, ieder 25 cents uit.
De processie
De dagen waarop de processie in de kerk gehouden wordt zijn de volgende:
1. Witten donderdag 's morgens
2. Goeden vrijdag 's morgens
3. Paaschdag
4. Pinksterdag
5. H.-Sacramentsdag
6. Op alle Lieve Vrouwen dagen die als zondag worden gevierd
7. Op alle eerste zondagen van de maand indien er van zondag tevoren tot zondag daarna
(beide die zondagen inbegrepen) geen van die bovengenoemde feestdagen in vallen
8. Feestdag van den H.-Lambertus patroon
9. Driekoningendag
10. Op den eersten zondag van de advent
11. Kerstdag.
Plegtige kruisweg*
1. Op vastenavond dingsdag na de middag te 3 ure (Dit is gestopt bij het invoeren van het
40 uren gebed).
2. Op allerzielendag 's middags te 4 ure.
3. Op goeden vrijdag 's namiddags te 6 ure.
Zingende missen wanneer die moeten geschieden vanwege den Levenden Rozenkrans*:
1. Op de feestdagen van de H.-Maagd: 2 februari, 25 maart, 2 juli, 15 augustus, 8
september, 21 november en 8 december

183
2. Op den feestdag van het H.-Hart van Jesus
3. In de kermisweek
4. Onder het octaaf van Allerzielen voor de overledenen van den levenden Rozenkrans*
5. Op St.-Barbara dag
6. Op St.-Luciadag.
De zangers voor elke mis 50 cents.
N.B. Sterft een der leden van dit broederschap* dan geschiedt daarvoor eene lezende mis.
Stipendium* 60 cents.
Voor het genootschap van de H.-Kindsheid* geschieden twee plegtige zingende missen.
Voor elk ontvangen de zangers 1 gulden.
1. Onder het octaaf van driekoningen voor de levenden;
2. In de tweede week na Paschen voor de overleden ledematen van het genootschap.
Andere zingende missen door het jaar
• Eene plegtige voor de processie van Bokhoven, dingsdags na den 17 september.
Zangers 1,00.
• Een voor de overledenen van diezelfde processie. Zangers 50 cents.
• De gulde mis (vrijje intentie word niets betaald) op kruisvinding voor de voortplanting des
geloofs. Zangers 50 cents. Orgel 50. Pastoor 1,50.
• Twee voor O.L.V.Gilde. De eene omstreeks O.L.V.Lichtmis, de andere. Zangers 50
cents.
• Voor O.L.V.Broederschap* 6 a 7 omstreeks de Lieve Vrouwe dagen. Zangers 50 cents.
• Een voor den H.-Franciscus van Assisien den 4 october voor de kwezels. Zangers 50
cents.
• Op Allerzielendag of kort daarna voor de overledenen van O.L.V.Broederschap*. Zangers
50 cents.
• Op den feestdag van den H.-Franciscus Xaverius voor de voortplanting des geloofs.
Zangers 50 cents. Orgel 50. Pastoor 1,50.
• Op St.-Marcusdag te 6 ure voor de vruchten der aarde. De pastoor 1 gulden uit de
kerkekas. De zangers niets.
• Op de drie kruisdagen idem als hierboven.
• Van verscheidene broederschappen* als Ambrozianen, Cryspinianen, Sebastianen, St.Joris. De zangers 50 cents.
• Ter ere van Cecilia twee een voor de overledenen een voor de levende choristen. Voor
elke mis ontvangt de pastoor 1 gulden uit den pot van de choristen.
• De 's wekelijksche zaterdagsche mis. Zangers 50 cents.
Begin der missen op zon en feestdagen
Zondag na den 15 april de 1 mis te 6 de tweede te half 10 ure. Zondag na den 15 october
(later vanaf den eersten zondag van october) de 1ste mis te 7 de laatste te 10 ure. (Later in
de zomer half zeven en tien uur). Op de werkdagen geheel het jaar door beginnen de missen
de 1 om half 7 de laatste te half 8 ure. De uitvaarten van groote lijken geschieden te 9 ure.
Van kleine lijken te half 8. (Later begonnen zeer plegtige uitvaarten te 10 uur).
Dagen zonder verpligting waarop de missen beginnen als zondags zijn Allerzielendag, Lucia,
Aschwoensdag. N.B. Op St.-Luciadag beginnen de missen als naar gewoonte.
Missen door de pastoor
Vroeger deed de pastoor altijd de drie eerste missen op Kerstnacht. En de eerste mis op den
dag van de eerste communie der kinderen. Ook op sommige hooge feestdagen door het jaar.
Feestdag H.-Lambertus
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De H.-Lambertus (17 september) is de patroon dezer kerk, en daar jaarlijks de dies octava
daarvan invalt op den feestdag B.M.de Mereide (?), zoo wordt de dies fixa van dit feest
geplaatst en gevierd op den 26 september volgens bepaling van Mgr.J.Swijsen
Aartsbisschop van Utrecht en Apost.Adm. van 's Bosch, 9 november 1858.
Pasen
Paschen duurt hier drie weken van Passiezondag tot beloken Paaschen.
Eerste communie
De dag der eerste communie voor de kinderen is Passiezondag. De eerste mis is eene
plegtige zingende mis, die begint om half zeven. Het lof* op die dag begint om half 3
waaronder de doopbeloften en de opdragt aan onze Lieve Vrouw geschiedt.
De kapellaan
De functien van den kapellaan zijn:
1. Op de zondagen de catechismus* voor de kinderen te doen;
2. Ook het lof* op zon en gewone feestdagen tenzij er processie is.
3. In den vasten mediteren zondags onder de laatste mis, gesloten witten donderdag 's
avonds.
4. In den winter 's woendags om half 11 voor de kleine kinderen catechismus* doen.
Wegens de catechismus* der eerste communicanten
Deze wordt door den pastoor gedaan. Hiermede wordt begonnen in deze gemeente omtrent
half october, dus vroeger dan op andere plaatsen, om wanneer in den winter de wegen
slecht en onbruikbaar zijn, de kinderen 8 of 14 dagen vacantie te geven. De catechismus*
begint 's morgens te 8 en duurt tot 9 ure alle der werkdagen behalve zaterdags en daags
voor de feestdagen. De kinderen die verlangen opgeschreven te worden om het
naastvolgend jaar hunne eerste communie te doen moeten een briefje brengen waarop
hunnen ouderdom, naam en voornaam vermeld staan. Dit briefje moet ingeleverd worden
met Beloken Paschen. De kinderen die in andere gemeenten geboren zijn moeten ene
doopextract uit die gemeenten brengen. Volgens den ouderdom worden de kinderen in de
banken geplaatst. En ook zo bij hunne eerste communie. De ouderdom waarop de kinderen
tot de eerste communie worden toegelaten is bepaald op 11 jaren, die zij voluit moeten
geworden zijn voor den eersten januarij.
Passiezondag
Na de middag de Rozenkrans*, daarna het lof* waaronder de kinderen hunne doopbeloften
vernieuwen en hunne opdragt zullen doen aan de H.-Maagd.
Maandag en de volgende dagen der week zal er 's morgens bigt gehoord worden voor de
grooten menschen die hunnen Paschen wenschen te houden, alsmede zaterdag na den
middag. Maandag na den middag moeten de kinderen die voorleden jaar, dingsdag na den
middag de kinderen die voor twee jaren en woensdag die voor drie jaren hunne eerste
communie gedaan hebben te biechten komen om 's anderen daags hunnen Paschen te
kunnen houden. Aanstaande zondag zullen voor de laatste mis de palmen gewijd worden.
Palmenzondag
Na de middag om half 3 Rozenkrans* daarna het lof*. Vandaag en morgen mag men nog
vleesch en dingsdag nog gesmolten vet gebruiken. Donderdag, vrijdag en zaterdag zal de
mis te 8 ure gezongen worden. Aanstaande vrijdag, zijnde Goede Vrijdag, is het droog of
mager dag en mag men diensvolgens geen zuivel of eijeren gebruiken. Toekomende
donderdag, genaamd witten donderdag, zal 's morgens onder de mis processie gehouden
worden en 's avonds te 6 ure de meditatie geschieden, terwijl den ganschen dag het
Allerheiligste* ter aanbidding zal zijn uitgesteld. De gemeentenaren worden dringend
verzocht het zoodanig in hunne huishoudens te regelen dat den geheelen dag door, zoo wel
voor als na den middag er iemand uit het zelve het H.-Sacrament gedurende eene uur kome
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aanbidden* teneinde ons Heer nimmer zonder aanbidders zij. Vrijdagmorgen zal te 6 ure ons
Heer wederom ter aanbidding worden uitgesteld. Te 8 ure zal de dienst beginnen waaronder
processie, en 's avonds te half 6 plechtige kruisweg*. Donderdag en vrijdag zal er
gelegenheid zijn tot het offeren van vlas en rogge hetwelk een ieders weldadigheid wordt
aanbevolen. Zaterdag zullen de ceremonien tot het wijden der Paaschkaars beginnen te half
7. Zondag is het de hooge feestdag der Verrijzenis onzes Heeren Jesus Christus.
Paaschdag.
Na de middag om half 3 Rozenkrans*, daarna het lof* met processie. Morgen is het de
tweede Paaschdag geboden te vieren als den zondag. Dingsdag na de mis van half 8 zal de
geofferde rogge en het vlas ten behoeve der kerk verkocht worden. Woensdag zal er biecht
gehoord worden voor de doove en gebrekkige menschen. Al degenen, die verlangen den
Paschen thuis gebragt te hebben moeten dat einde vandaag of morgen in de sacristij zich
laten aangeven. Ook degenen, die verlangen den Paschen uitgesteld te hebben moeten
daartoe de noodige permissie laten vragen. Donderdag zal men den Paschen te huis
brengen, en uit dien hoofde zal er als dan in de kerk geen biecht gehoord worden en de
missen beginnen te half 6.
Zondag voor Pinksteren.
Aanstaande zaterdag is het de vigilie voor den feestdag van Pinksteren geboden vastendag.
Als dan zal om kwart voor 6 de ceremonien tot het wijden der doopvond beginnen. Deze
week moet de eerste helft van het communicantengeld betaald worden in de sacristij, een
ieder wordt verzocht daarbij in aanmerking te nemen hetgeen men vroeger gewoon was bij
den omgang om paascheijeren te geven.
Sacramentsdag
Gedurende het octaaf zal alle morgen te eene zingende mis met expositie van het
Allerheiligste* plaats hebben en na den middag om lof*.
Allerheiligen
Na de middag om half 3 Rozenkrans* daarna het lof* met sermoon. Morgen is het
Allerzielendag wanneer de missen zullen geschieden als op de zondagen. Op die dag is er
voor allen vollen aflaat* te verdienen, die hunne parochiekerk zullen bezoeken en daar
bidden ter intentie van zijne heiligheid. ook is er eenen aflaat* te verdienen voor die in de
Hoogmis tegenwoordig zijn van 100 dagen. Op Allerzielendag zal na den middag te 4 ure
den H.-Kruisweg* plegtig gedaan worden voor de zielen in het vagevuur*. Aanstaande (dag)
is het de feestdag van den H.-Hubertus. Voor de eerste mis te half 7 zal het brood gewijd
worden tegen de razernij.
Vastenavond zondag
Aanstaande dingsdag zal na den middag te 3 ure den H.-Kruisweg* plegtig gedaan worden.
N.B. Dit heeft opgehouden door de instelling van het 40 uren gebed.
Kerkegeld
In de maand mei moet de eerste en in de maand october de tweede omgang om kerkegeld
plaats hebben. Dit geld wordt in de sacristij betaald.
Broederschappen*
1. Tot uitroeiing der godslasteringen
2. Van het Allerheiligste* Hart van Jesus
3. Van den Rozenkrans*
4. Tot voortplanting des geloofs
5. Van de gedurende aanbidding
6. Van O.L.V.van Bijstand
7. Broederschap* of der processie naar Kevelaer en Handel.
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Reliquien
1. Van den H.-Lambertus
2. Van den H.-Venantius
3. Van de H.-Lucia
4. Van de H.-Barbara
5. Van het kruis van Petrus.
De competentie van de pastoor
Competenties:
1
Uit de kerkekas
2
Tot schadeloosstelling der afgeschafte communiebankgelden
3
Tot schadeloosstelling der afgeschafte eijer-omgang
4
’s Lands traktement
5
Voor het waschen en gewoon onderhoud van het kerkegoed
6
Voor de kachel stoken van de sacristij
7
Voor de kosterij
8
Kostgeld voor den kapellaan en nog toelage als kostgeld voor de
afgeschafte communiebankgelden
9
Voor de misdienaars
10
Voor het traktement der kerkmeesters
... en inkomen uit werkzaamheden:
1
Zielboek eerste keer
Vervolg telkenjare
2
Trouwgelden
3
Huwelijksche proclamatien
4
Doopen
5
Extracten uit het doopregister
6
Inleiding van kraamvrouwen
7
Zieke bediening
8
Offer bij de uitvaarten en zondags bij het eindigen van het zevenste
9
Offer der gilden op hunner patroondagen
10
Eenderde der boeren brengt omtrent vastenavond eene hoogkar mest
11
Vrije kar vruchten mits betaling der verteering en des barieren
12
Varken vleesch hammen en boter

500,50,50,100,50,10,75,50,12.3,-

0,60
0,30
1,50
0,60
0,25
0,60
0,30
0,30

Nota
Om het middenpunt van de welpomp in de oude pastorij te vinden: Trek uit de muur van de
zomerkeuken eenen rijnlandschen voet van den deurstijl naast den hof een met gemelde
muur maakende regten hoek of perpendiculaire lijn ter lengte van zes rijnlandsche voeten en
circa 10 duimen. Dit uiteinde zal u het center van den put geven.
Welpomp van den nieuwe pastorij. Trek uit den buitenkant van het kozijn der middelste raam
van de keuken (noordwestenkant) eenen regten hoek of perpendiculaire lijn ter lengte van
omtrent zeven Nederlandsche ellen, en gij zult het center van den welput vinden.
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Bijlage 4

WOORDENLIJST
Aanbidden

Absolutie

Aflaat

Agnus Dei

Albe
Alleluja
Allerheiligste
Alziend oog

Ampullen
Angelus

Baldakijn

Beneficie
Biechtvader
Bonnet
Brevier

Broedermeester

De vorm van verering die alleen God toekomt. De term komt alleen voor bij
God, bij Christus en Zijn aanwezigheid in het Heilig Sacrament (in de
geconsacreerde H.-Hostie). Voor Maria en de Heiligen is er slechts sprake
van verering.
Gebedsformule waarmee een priester in het sacrament van de biecht aan
een gelovige, die met oprecht berouw zijn zonden heeft beleden, namens
God die zonden vergeeft.
Kwijtschelding van tijdelijke straffen die na de vergeving van zonden nog
moeten worden uitgeboet. De Kerk schenkt vaak aflaten aan leden van
godsdienstige broederschappen. Voor het verdienen van aflaten moet men
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij een volle aflaat krijgt men de
kwijtschelding van alle zondestraffen die na de biecht zijn overgebleven.
De eerste woorden van een gebed dat in litanieën en de eucharistieviering
voorkomt. Tevens een medaillon voorzien van enkele druppels van de
paaskaars. Het bevat de afbeelding van het Lam Gods en de naam van de
regerende paus.
Het witte linnen onderkleed met lange mouwen en reikend tot de enkels
dat door priesters wordt gedragen tijdens liturgische diensten.
Letterlijk: looft den Heer. Gebed tussen epistel en evangelie dat vooral in
de paastijd aandacht krijgt.
De geconsacreerde H.-Hostie.
Een oog in een driehoek die weer in een cirkel van gouden stralen staat.
Symbool voor de alomtegenwoordigheid van God als Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Twee schenkkannetjes voor wijn en water, die in gebruik zijn bij de
eucharistieviering.
Gebed ter herinnering aan de boodschap der menswording, vooral
gebeden om 12 uur in de middag. Het wordt ook de “Engel des Heren”
genoemd naar de eerste woorden van het gebed. De angelusklok (kleine
klok) luidde om de mensen eraan te herinneren even op te houden met
werken en om te bidden.
Een scherm van textiel dat op vier draagstokken is gemonteerd. Het werd
gebruikt in processies om boven de priester met het H.-Sacrament te
houden.
Kerkelijk ambt waaraan het recht op materiële voordelen en inkomsten
verbonden is.
Priester die de biecht hoort en als een rechtvaardige en barmhartige vader
de geestelijke toestand van de biechteling beoordeelt.
Een vierkante lage hoofdbedekking van priesters met bovenop drie of vier
uitsteeksels rond een pluim.
Een liturgisch gebedenboek, meestal in vier delen in overeenstemming
met de jaargetijden. Het bevat psalmen, hymnen, lezingen en gebeden
voor verschillende tijden van de dag.
Lid van een broederschap, die bepaalde taken heeft, zoals het
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Broederschap

Catechismus
Chrisma

Ciborie
Clerus
Coadjutor
Completen
Concilie
Confiteor
Congregatie

Consecratie

Corpus
Coursgenoot
Deservitor
Devotie
Devotionalia
Diaken

Dogma

Diocees
Emeritaat
Encycliek
Engel des Heren
Erfzonde

organiseren van een bedevaart.
Een door de kerk erkende godsdienstige vereniging, waarbij zowel
mannen als vrouwen kunnen worden ingeschreven. Zij zijn geen
kloosterlingen. Hun doel is de bevordering van het christelijke leven in
gezin en maatschappij, zoals bij de broederschap van de H.-Familie* of bij
de broederschap van het H.-Sacrament.
Boekje met een beknopte samenvatting van de christelijke leer, opgesteld
in de vorm van vragen en antwoorden.
Een van de drie oliën die op Witte Donderdag worden gewijd. Het chrisma
wordt gebruikt bij het doopsel, het vormsel, bij de wijding van kerken,
altaren, klokken en verscheidene kerkelijke voorwerpen.
Kelk met deksel, bestemd om het geconsacreerde brood te bewaren.
De katholieke geestelijkheid, de paus, de bisschoppen en alle priesters.
Helper of plaatsvervanger van de bisschop, soms met recht van opvolging.
Gebed voor het slapen gaan, zie getijden.
Een kerkelijke vergadering om de leer vast te stellen, ofwel om de zeden
te regelen ofwel de eenheid te herstellen.
Het eerste woord van de openbare algemene schuldbelijdenis bij het begin
van een liturgische dienst.
1. Een vereniging van leken tot bevordering van het christelijke leven in
de gezinnen en in de maatschappij.
2. Organisatie van religieuzen, met sociaal maatschappelijke
doelstellingen zoals armenzorg, onderwijs of missie.
Het uitspreken tijdens de eucharistieviering van de woorden die Christus
bij het laatste avondmaal uitsprak over brood en wijn: “Dit is mijn lichaam,
dit is mijn bloed”.
Lichaam, zoals het lichaam op het kruis.
Collega-priester uit hetzelfde studiejaar van het grootseminarie.
Priester, die tijdelijk is aangesteld om een vacante parochie te besturen.
De toewijding van zichzelf aan God en de verering van bepaalde heiligen.
Voorwerpen zoals kruisen, beelden, prenten en rozenkransen om de
godsvrucht te bevorderen.
Geestelijke die de tweede van de zogenoemde vier hogere wijdingen heeft
ontvangen. De hogere wijdingen zijn achtereenvolgens subdiaken, diaken,
priester en bisschop.
Dat is een leerstelling die als een door God geopenbaarde waarheid is
afgeleid uit de bijbel of de kerkelijke overlevering en door alle gelovigen
moet worden aanvaard.
Het bisdom, het rechtsgebied van een bisschop. Udenhout valt onder het
diocees Den Bosch.
Een geestelijke die met pensioen is.
Een pauselijke brief, bestemd voor een bepaald land of voor de Kerk in
alle landen.
Zie angelus.
Overgeërfde en dus aangeboren zondigheid van alle mensen. De erfzonde
hebben de mensen gekregen doordat de duivel Eva heeft verleid (Eva at
van de appel) en Eva Adam heeft verleid. Dit geloofspunt wordt door
Paulus aldus geformuleerd: “Zoals door één mens de zonde in de wereld
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Eucharistie

Familie
Fancy fair

Flambouw
Genade
Genoveva-gilde
Getijden

Hernieuwing der
doopbeloften
Hostie

Intronisatie

Jaargetijde
Juvenaat

Kazuifel
Kerkgang

Kindsheid

Kruisdagen

is gekomen en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle
mensen gekomen, omdat allen hebben gezondigd (Romeinen 5,12).
De herdenking van de verlossing door leven, lijden, sterven en verrijzenis
van Christus. Bij het laatste avondmaal veranderde Christus brood en wijn
in Zijn Lichaam en Bloed en gaf daarbij aan Zijn apostelen de opdracht:
“Doe dit tot mijn gedachtenis”.
De H.-Familie is een vereniging van mannen, die ’s zondags na het lof
bijeen kwam in de kerk voor bidden, zingen en een preek.
Een soort markt voor een goed doel. Vroeger gebruikte men deze term
voor de (verkoop)tentoonstelling en loterij die gehouden werd door de
missienaaikring om geld in te zamelen voor de missie en te laten zien wat
de leden van de missienaaikring hadden vervaardigd.
Een kaars omgeven door een metalen koker en met glazen vensters op
een draagstok. De flambouw werd gebruikt in processies.
Door God aan de mensen geschonken gave om hen te helpen hun
levensbestemming te bereiken.
Voorloper Katholieke Meisjes Gilde. Wat de Verkenners was voor jongens
was het Katholieke Meisjes Gilde voor meisjes.
Het officiële gebed van de kerk dat op vaste tijden de dag vult, gerekend
naar de Romeinse dagindeling van telkens drie uur, namelijk de Metten ('s
nachts), Lauden (dageraad), Terts (9 uur v m.), Sext (12 uur ' s middags),
None (3 uur n.m.), Vespers ('s avonds). Later zijn daar nog de Prime
(morgengebed) en de Completen (slotgebed voor het slapen gaan)
bijgekomen.
In de hoogste klas van de lagere school bevestigen kinderen de beloften
die peter en meter voor hen bij de doop hadden gedaan.
Het offer van brood bij de eucharistieviering. Vanaf de tiende eeuw kreeg
dit brood de vorm van een ronde dunne schijf van ongedesemd
tarwemeel.
De plechtigheid waarbij een beeld van het H.-Hart op een ereplaats (een
troon) in de huiskamer werd geplaatst. Daarna zegende een priester het
beeld officieel in. Het huis en de bewoners werden aan het H.-Hart
toegewijd. Door deze inzegening aanvaardde het gezin Christus als
bestuurder en beschermer van het gezin.
H.-Mis ter herdenking van de sterfdag van een overledene.
Opleidingsinstituut voor toekomstige kloosterlingen. Naast onderwijs
ontvingen de leerlingen een religieuze vorming. Voor Udenhout was het
bekendste juvenaat dat van de fraters in Goirle.
Het priesterlijk opperkleed bij de eucharistieviering. Het is voorzien van
borduurwerk.
Het eerste kerkbezoek van een jonge moeder en haar zegening, wanneer
zij na de bevalling naar de kerk gaat om God te danken. Het is een niet
verplichte zegening. Zij herinnert aan de tempelgang van Maria, de
moeder van Jezus volgens de wet van Mozes. Maria’s tempelgang was
een zuiveringsritueel.
Het genootschap van de H.-Kindsheid: een pauselijk genootschap waarbij
kinderen tot 12 jaar werden ingeschreven. Het doel was om door gebeden
en giften bij te dragen tot kerstening van de jeugd in het niet christelijk deel
van de wereld.
De maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart als boete- en
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smeekdagen voor een goede oogst.
Godsdienstoefening waarbij men onder gebed en gezang langs de
veertien afbeeldingen (staties) van de lijdensweg van Christus trekt
Een lange reeks van aanroepingen. De bekendste zijn de litanie van alle
heiligen en de litanie ter ere van Onze Lieve Vrouw.
Namiddag- of avonddienst zonder eucharistieviering, wel met gebed en
gezang ter ere van het tentoongestelde Heilig Sacrament.
Een vrouw, meestal een volwassen familielid van de dopeling, die bij het
doopsel als getuige optreedt, namens de dopeling spreekt en in het
verdere leven als een geestelijke moeder voor het kind zorg draagt.
Misboek, waarin aanwijzigingen staan hoe de H.-Mis op de verschillende
dagen van het jaar moet worden opgedragen.
Een meestal rechthoekig busje van een missieorde of -congregatie waarin
kleingeld gestopt kon worden voor de missie.
Gouden of verguld zilveren vaatwerk, waarin de H.-Hostie, afgesloten in
een glazen of kristallen houder, wordt getoond.
Pas gewijd priester, die voor het eerst een H.-Mis opdraagt.
Verouderde naam voor de rozenkrans, ook gebedsnoer.
Parochiehuis waar het leven van de gemeenschap zich concentreerde,
vooral via de verenigingen. In het patronaat werd de jeugd opgevangen.
Een boetedoening in de vorm van gebeden of goede werken, die na de
belijdenis van zonden in de biecht door de priester aan de biechteling was
opgelegd.
Het dialectwoord pesjonkelen komt van het woord portiuncula. Het woord
betekent akkertje maar werd ook gebruikt voor een kleine Mariakapel aan
de rand van Assisië. Franciscus, geestelijk vader van de minderbroeders,
herstelde die Mariakapel in ere en elk bezoek aan die kapel leverde een
volle aflaat* op. Later kon op de zelfde manier een aflaat worden verdiend
bij een bezoek aan een minderbroederkerk op bijzondere feestdagen. En
weer later in iedere kerk. Zo is het gebruik vanuit Italië komen overwaaien.
Vóór het pesjonkelen moest men gaan biechten en te communie.
Iemand die bij het doopsel als doopborg optreedt en aldus de geestelijke
vader van de dopeling(e) wordt. Meestal kiest men hiervoor een familielid.
De priester die namens de bisschop in de bisschoppelijke kathedraal de
praktische zielzorg uitoefent en daar als pastoor optreedt.
Een koor zingt een polyfone mis als het koor met meer stemmen zingt, dus
alten, bassen, sopranen en tenoren. Dan kan bijvoorbeeld als een
jongenskoor en een mannenkoor gezamenlijk zingen.
Zie pesjonkelen.
Een huwelijk werd tot driemaal toe aangekondigd bij de mededelingen
vanaf de preekstoel. Het bruidspaar rolde dan van de preekstoel.
Het gedeelte van een kerkgebouw waar het hoofdaltaar staat. Bij de
eucharistieviering treedt de priester daar als voorganger op.
Boetedoening van 40 dagen.
Een overblijfsel van een heilige of van iets waarmee die in aanraking is
geweest zoals kleding.
Periode van afzondering voor godsdienstige overdenkingen, gebeden,
gewetensonderzoek etc.
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Het eenmaal bidden van de rozenkrans noemt men het bidden van het
rozenhoedje.
1. Bidsnoer van vijfmaal tien kralen, telkens onderbroken door grote kraal
en voorafgegaan door een kruisje plus één grote, drie kleine en
wederom één grote kraal;
2. Het gebed zelf, als volgt: aan het kruisje wordt de geloofsbelijdenis
gebeden, aan de grote kralen het onzevader en aan alle kleine kralen
het weesgegroet. Het volledige rozenkransgebed bestaat uit drie
rozenhoedjes*.
Een uitwendig en zichtbaar teken dat niet slechts genade aanduidt maar
deze ook geeft. Het teken kan een handoplegging of een afwassing zijn
maar krijgt eerst de waarde van een sacrament door de daarbij
uitgesproken woorden. Er zijn zeven sacramenten. Het doopsel, het
vormsel en de priesterwijding kunnen slechts éénmaal worden toegediend.
Bij de biecht, de eucharistie, het huwelijk en het oliesel geldt die beperking
tot éénmaal niet.
Een vertrek dat dient als bewaarplaats van liturgische voorwerpen en
tevens als kleedkamer voor de dienstdoende geestelijken, maar ook voor
de misdienaars. Het ligt in de omgeving van het altaar en priesterkoor.
Oorspronkelijk een kledingstuk dat kloosterlingen droegen als werkkleding
en dat over de schouders afhing. Dit scapulier werd door leken
overgenomen als teken van hun verbondenheid met die orde. Later werd
dit scapulier in verkleinde vorm door leken onder de gewone kleren
gedragen. Het waren twee vierkante lapjes in stof met de kleur van de
orde verbonden door schouderlinten. Soms waren het ook meerdere
stukjes stof die verwezen naar verschillende ordes. Vanaf 1910 kan de
scapulier van textiel vervangen worden door een scapuliermedaille.
Proces waardoor gebeurtenissen worden onttrokken aan de directe
invloed van Kerk en geloof.
Wereldlijk, niet tot een kloosterorde behorend.
Opleidingsschool met internaat voor toekomstige priesters. Er was een
kleinseminarie en een grootseminarie. Het kleinseminarie van het bisdom
Den Bosch heette Beekvliet en was gevestigd in Sint-Michielsgestel. Het
grootseminarie was gevestigd in Haaren. Op het kleinseminarie volgde
men een gymnasiale opleiding, noodzakelijk voor de kennis van het Latijn
dat de voertaal was in de kerk en in liturgische boeken. Op het
grootseminarie kreeg men onder andere theologie en filosofie.
Gift aan de priester voor het lezen van een H.-Mis.
Een lange zijde band die de priesters dragen als zij een liturgische functie
vervullen, zoals bij de eucharistieviering en bij het toedienen van de
sacramenten.
Een busseltje stro werd voor het huis van de overledene gelegd en
daaromheen een aantal zwarte plankjes met op elk plankje een wit kruis
en daarboven een plank met daarop een doodshoofd.
Geestelijke die de eerste van de zogenoemde vier hogere wijdingen heeft
ontvangen. De hogere wijdingen zijn achtereenvolgens subdiaken, diaken,
priester en bisschop.
Orderbewaarder, die tijdens de zondagse missen toezicht hield op de
gedragingen van het kerkvolk.
Een wit linnen halflang kledingstuk met wijde mouwen.
Het opperkleed van de priesters. De kleur geeft de waardigheid aan: wit
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voor de paus, rood voor de kardinalen, paars voor de bisschoppen en
zwart voor de overige geestelijken.
Driedaagse periode van gebed en bezinning.
Gewaad voor subdiakens.
Het plechtig tonen van het Allerheiligste, in een monstrans.
De tijd en plaats waar zij verblijven, die na hun dood nog tijdelijke straffen
hebben uit te boeten totdat zij geheel gereinigd zijn. Het vuur wordt als een
beeldspraak beschouwd.
Avondgebed, zie getijden.
Algemene term voor plaatsvervanger.
De plaats waar kinderen terecht kwamen. Wanneer ze nog voor het
doopsel stierven: hoewel schuldeloos, waren ze gestorven met de
erfzonde.
De naam van de vrouw die de verplichte contributie ophaalde van een
broederschap of godsdienstige vereniging. Ook trachtte zij nieuwe leden te
winnen.
Register van overledenen voor wie een jaargetijde* is opgedragen.
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