Buitendag Loonse en Drunense Duinen
Op 7 april 2018 organiseert de werkgroep Geschiedenis en Cultuur, in samenwerking met de
regio Breda-Tilburg, een buitendag in Udenhout met als thema:
Pelgrimssporen in de Loonse en Drunense Duinen
Deze dag sluit aan op de lezingencyclus met als thema: Wat beweegt de pelgrim?
De buitendag vindt plaats in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, “de
Brabantse Sahara”, van Natuurmonumenten.
De buitendag sluit aan op de lezingencyclus 2018 van de werkgroep met als thema ‘Wat
beweegt de pelgrim?’ In de ochtend vertellen twee deskundigen over de geschiedenis van de
‘Brabantse Sahara’ en over de pelgrimages naar de vroeg-christelijke woestijnvaders en moeders in het Midden-Oosten. Na de lunch gaan we op pad om aan den lijve kennis te
maken met het sterk wisselende landschap, om oude pelgrimswegen te ontdekken, maar
vooral om te ervaren met elkaar wat ons beweegt.
Het programma voor deze dag:
10.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en Udenhoutse Broeder
10.30 uur: Welkom door Rijk Scheer (werkgroep Geschiedenis en Cultuur)
10.35-12.30 uur Twee lezingen van ca. 45 minuten met plaatjes en gelegenheid tot het stellen
van vragen
1. Pelgrimeren naar de woestijnvaders in de vroeg-christelijke tijd door Charles van
Leeuwen, historicus aan de Universiteit van Maastricht. Hij publiceert op het snijvlak van
geschiedenis, literatuur en spiritualiteit.
2. Het landschap dwingt de route door Lauran Toorians.
De kortste weg van A naar B is vaak niet recht. De tegenstelling
tussen het streven naar de kortste, rechte weg en de feitelijk
begaanbare route in het landschap laat zich goed aflezen in het bos
en stuifzandgebied tussen Loon op Zand en ’s-Hertogenbosch. In de
loop van eeuwen bood het landschap hier enerzijds mogelijkheden,
maar legde het ook weer nieuwe beperkingen op die ertoe leidden dat
het traject in korte tijd verviel van Route Impériale tot landbouwweg.
Ooit reisden hierover bedevaartgangers naar ’s-Hertogenbosch (of
omgekeerd naar Breda) en ook Moenen en Marieken van Nimwegen
passeerden hier op hun vlucht van Nijmegen naar Antwerpen.
Lauran Toorians is regionaal historicus en auteur van Zandloper. Landschap en geschiedenis
van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving (Tilburg 2008).
12.30-14.00 uur: Lunch

14.00-16.00 uur: Gezelschap splitst zich voor begeleide wandelingen door Lauran Toorians en
Frans Kapteijns, boswachter bij Natuurmonument, in ieder geval ook door het stuifzandgebied
(max. 10 km). Eerst een stukje richting Loon op Zand lopen (naar 'Hofmannekes') en dan het
oudste nog herkenbare deel van de pelgrimsweg vanuit Loon op Zand naar Vught en
’s-Hertogenbosch oppikken. Dat leidt dan naar het open stuifzand waarover we terug kunnen
naar Bosch en Duin. [Dit oude stuk weg ligt in een afgesloten deel van het bos (het is
stiltegebied). Natuurmonumenten geeft hiervoor toestemming.]
16.00-17.00 uur: Borrel (op eigen kosten) ter afsluiting.

