Impressie lentewandeling 25 april 2015
Rond 09.00 uur verzamelden de eerste wandelaars zich bij de Jacobus kerk in Den Dungen. In
tegenstelling tot de weersverwachtingen was het droog, zij het wat somber en grijs.
Na de koffie/ thee uit de kofferbak, was de eerste gang naar de Kerk van de Heilige Jacobus de
Meerdere. De pastoor hield een korte inleiding over de historie van de Kerk, waarvan de eerste
dateringen (dendrochronologisch onderzoek van het hout van het kruisgewelf) al tot 1512/ 1513
teruggingen. Fraaie brandschilderingen van de ramen, bijzondere biecht- en preekstoel en een mooi
altaar. Ook is in de kerk een stempel voor de pelgrimspas te krijgen.
Na een korte rondgang en bezichtiging door de kerk vertrokken om we ca 10.00 uur richting Oud
Herlaer.

Dat niet iedereen altijd in één keer de juiste weg
vond, komt vaker voor onderweg. Ook deze keer
moesten er een aantal aan geloven. Dan maar
weer een stukje teruggelopen.
Vervolgens echt op weg , via enkele kapelletjes,
naar Oud Herlaer. Daar aankomend de tweede
verrassing. Poef (partner van Anita) Verhoeven
stond al klaar met appelsap en een versnapering
(Dungensche gezonde granenkoek). Grote klasse.

Oud-Herlaar (ook: Oud-Herlaer) was een kasteel aan de Dommel, gelegen in het westen van de
Nederlandse plaats Sint-Michielsgestel, vrijwel tegenover het zich in Vught bevindende Kasteel
Maurick. Het kasteel verkreeg de naam Oud-Herlaar pas toen een kilometer stroomopwaarts
opnieuw een kasteel verrees, dat Nieuw-Herlaar werd genoemd.
Eens was dit kasteel de zetel van de belangrijke heerlijkheid Herlaar (Herlaer), die zelf ook weer
leengoederen uitgaf. De ‘Lijst van heren en vrouwen van Herlaar’ omvat een aantal aanzienlijke
adellijke geslachten. Uiteindelijk werd de heerlijkheid bezit van de markiezen van Bergen op Zoom,
die nog tal van andere bezittingen hadden. Door dit alles werd het kasteel verwaarloosd en
uiteindelijk gesloopt.
De eerste schriftelijke aanwijzingen
omtrent het mogelijke bestaan van een
kasteel op de plaats van Oud-Herlaar
dateren van 1076. De heerlijkheid echter
zou voortgekomen zijn uit een
voogdijschap die de familie van Herlaar
uitoefende over bezittingen van de
bisschop van Luik. Hierbij zou Dirk van
Herlaar, die leefde in de 2e helft van de
12e eeuw, betrokken zijn geweest.
In 1645 werd het kasteel beschreven
door Philips van Leefdael als een seer
out, sterck ghebout casteel, ghenaemt
Out-Herlaer; ende voorden andere

schoone goederen, mit dry watermeulens, eenen daer cooren ghemalen wordt, den anderen daer
laeckens ghevolt worden, den derden daar rund voor de schoenmaeker ghemaelen wordt (een
korenmolen, een volmolen, en een runmolen dus).
Een anonieme prent uit het einde van de 17e eeuw toont een grote ronde burcht, met een vierkante
donjon. Ook was er een kapel en een dieventoren.
In latere jaren werd het kasteel nauwelijks meer bewoond en het verviel zodanig, dat het in 1736
voor sloop werd verkocht. Slechts enkele muren bleven overeind staan en deze werden gebruikt voor
de bouw van een huis, waarvan een prent uit 1842 nog getuigt. Uiteindelijk zijn dezelfde oude
muurgedeelten gebruikt voor de huidige boerderij, Out-Herlaer geheten, die in 1850 werd gebouwd.
In de stal is nog een schietsleuf van het vroegere kasteel bewaard gebleven
Nieuw-Herlaar (ook: Nieuw-Herlaer) is een kasteel te Sint-Michielsgestel. Het werd gebouwd na dat
van Oud- Herlaar, waarvan het een leengoed was. Het werd voor het eerst vermeld op 17 november
1381 als Nijeherlaer. Nieuw-Herlaar ligt op de noordoever van de Dommel, honderd meter van de
buurtschap Halder, waarmee het verbonden is via een brug over de Dommel. Verder van de rivier en
vierhonderd meter ten noorden van het kasteel ligt jachtslot Haanwijk.
Vervolgens op weg naar Haanwijk.
Landgoed Haanwijk is ongeveer 110 hectare groot en bevat onder meer een landhuis, een
bakhuisje, een boerderijen. Diverse gebouwen staan op de Rijksmonumentenlijst. Daarnaast kent
Haanwijk parkbossen met eeuwenoude bomen, historische dijkjes en de kenmerken van een
beekdallandschap. Het kasteeltje in Haanwijk stamt deels uit 1649, en deels uit de 18de eeuw.
Karakteristiek is het oude torentje.
Volgens een tekening van J. de
Grave (1643 – 1712)) bestond het
gebouw uit twee haaks op elkaar
staande vleugels. De huidige ingang
dateert van 1834. De bij het huis
aansluitende boerderij stamt uit de
18de eeuw. Het nabijgelegen
bakhuisje is mogelijk 18de-eeuws en
werd in 1960 hersteld. Langs de
Dommel staat een oud veerhuis,
bekend als Het Vaantje.
Landgoed Haanwijk is in eigendom
van Stichting Brabants Landschap.
Toen de route uitgezet werd, was
men nog aan het werk met de
restauratie van het bakhuisje. Tijdens onze tocht was de (hobby) bakker aan het werk en gaf nog een
uitleg over het wat en hoe hij zo juist gebakken had. Hierdoor waren we eigenlijk wat achter op het
schema. We moesten n.l. op weg naar Sint Michielsgestel, de Sint Michael Kerk.
Ook hier weer een verrassing. De pastoor (Frank As - regiolid) was n.l. vorig jaar naar Santiago
gelopen en vertelde over zijn motivatie en belevenissen. Onder het genot van koffie/ thee en een
gestelaartje was het aangenaam vertoeven in de kerk.

De tijd was echter ook voortgeschreden en daarom gingen een
aantal wandelaars reeds vooruit, terug naar Den Dungen. Voor
de blijvers had de pastoor nog een aantal filmpjes en foto's in
petto.
Het duurde echter even vóór de presentatie was opgestart. Maar
evengoed.
Het stempel van de parochie (voor de pelgrimspas) was echter
de moeite waard.
Toen we uit de pastorie vertrokken, was het echt pelgrimsweer.
De poncho's werden tevoorschijn gehaald en in de regen liepen
we de laatste kms terug naar Den Dungen.
Rest me nog Mientje vd Graaf en Anita van Kraaij hartelijk te
bedanken voor de tocht die ze voorbereid en verzorgd hadden.
Een zeer boeiende regio wandeling was het resultaat. De
verzorging onderweg door Poef viel goed in de smaak.
Hartelijk dank ook aan allen die er de afgelopen tochten bij waren. Voorlopig gaan we de
zomerperiode in zonder regiowandelingen. In augustus hopen we weer met de wandelingen door te
gaan. Ieder die een mooie tocht (max. ca 20 km) kan voorbereiden, heel graag.
Enkelen zijn reeds onderweg naar Santiago, anderen gaan binnenkort weer op stap.
In elk geval wens ik een ieder (ook zonder op pad te gaan) "buen camino".
Rinse

Foto's van de wandeling zijn ook te zien op: http://caminodenbosch.walker47.nl

