
Het Mariakapelletje op de Keer
Een herinnering aan het Barbaradaelklooster op de Eikendonk

Brabantse studenten bouwden kapellen
Dat Brabantse studenten kapellen bouwden, komt wat vreemd over. De bouw van kapellen moet echter
gezien worden als tijdsbeeld van het Rijke Roomse Leven. Tussen 1933 en 1959 was het in onze provincie
een vertrouwde activiteit. Verspreid over Noord-Brabant zijn in voornoemde periode door het Brabantse
Studenten Gilde in 23 dorpen kapellen gebouwd. In 1933 kwam in Huijbergen de eerste kapel gereed en in
1959 werd in Gemonde op Den Hogert de laatste gebouwd. De kapellen waren wat grootte en vorm betreft
verschillend, maar ze waren nagenoeg allemaal toegewijd aan Maria. In Gemonde werd de kapel echter toe-
gewijd aan Sint Lambertus, de patroonheilige van die parochie.

Het Mariakapelletje in Den Dungen
Eind 1947 ontstond bij een aantal vooraanstaande Dungenaren het idee om ook in ons dorp een kapel te
realiseren. De initiatiefnemers benaderden daarvoor het Brabants Studenten Gilde. Het Gilde reageerde
positief, maar Den Dungen moest nog ruim een jaar wachten, omdat in 1948 Wouw aan de beurt was. 
Op 30 januari 1949 kwamen het bestuur van het Brabants Studenten Gilde en de Dungense initiatiefnemers
voor het eerst bijeen om onder andere een plaatskeuze te maken. Om de herinnering aan het voormalige
Barbaradaelklooster op den Eikendonk levendig te houden werd door de Dungenaren Jos Cooijmans, Piet
Goossens, Gerrit Jacobs, Jozef Kustermans en Cor van den Oetelaar het idee geopperd om de kapel op de
Eikendonk te laten bouwen. Tot circa 1629 had namelijk voornoemd klooster op de bewuste donk in de pol-
der, ongeveer halverwege Den Dungen en Den Bosch, aan de Boschpad
gestaan. 

Het voormalige klooster
Barbaradael stond aan
het pad, dat van Den
Dungen over de
Eikendonk naar Den
Bosch liep. De bomen
zijn nog gespaard geble-
ven en staan nu vlak
langs de snelweg A2.



Het plan zou door de provinciale overheid later, waarschijnlijk vanwege een mogelijke aanleg van de nieu-
we rondweg om Den Bosch, afgewezen worden. Uiteindelijk viel de keuze op de plek
waar de kapel later is gebouwd; op de splitsing van de Keerdijk en de Boschpad.
Volgens pastoor Van den Eerenbeemt een prima plek. De Keerdijk bood de parochie
eeuwenlang bescherming tegen de dreigende wateroverlast en het nieuw te bouwen Mariakapelletje zou
bescherming bieden tegen dreigende geestelijke gevaren. Een opvallende plek ook, waar veel Dungenaren
vanwege hun werk in Den Bosch of anderszins dagelijks meerdere malen langs zouden komen.

In 2009 is het 60 jaren geleden dat het Dungense Mariakapelletje door het Brabants Studentengilde van
Onze Lieve Vrouw nabij de splitsing van de Keerdijk met den Boschpad (de huidige Bosscheweg) werd
gebouwd. Tijdens de 24-ste Landdag, door de Brabantse Studenten in Den Dungen gehouden op zondag 7
augustus 1949, gingen ‘s middags na het plechtig Lof in de parochiekerk de (plaatselijke) geestelijkheid,
studenten en vele genodigden in processie naar de nieuwe kapel, waar de inzegening door pastoor Van den
Eerenbeemt plaatsvond. Harmonie Wilhelmina luisterde de plechtigheid muzikaal op. Daarna vond de over-
dracht van de kapel aan de St. Jacobus de Meerdereparochie plaats. 
Anno 2009 prijkt het Dungense Mariakapelletje op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Het Paaskamp
Vanaf 1926 konden Brabantse studenten, die aan een (Brabantse) Universiteit of  Hogeschool hun studie
volgden, zich aansluiten bij het Brabantse Studentengilde van Onze Lieve Vrouw. Om de band tussen de
toekomstige leiders en de Brabantse bevolking te bevorderen hield het Gilde jaarlijks een zomerkamp, bij
voorkeur in een van de kleinere gemeenten. 
Tijdens een zomerkamp werden voor de studenten en de plaatselijke
bevolking allerlei lezingen en excursies georganiseerd en werd door
de studenten in de betreffende gemeente een kapel gebouwd. Na de
Tweede Wereldoorlog werd in de Paasvakantie ook een Paaskamp
gehouden. Tijdens het Paaskamp gingen studenten aan de slag voor
het opstellen van een Sociaal-Geografisch rapport van de betreffende
gemeente. Daarbij werden allerlei facetten van het dorp en het dorps-
leven vastgelegd. Tijdens het Paaskamp in Den Dungen, dat van 20
tot en met 27 april 1949 plaatsvond, voerden de studenten een socio-
grafisch en demografisch onderzoek van Den Dungen uit. Er werden
diverse Dungense gezinnen bezocht voor het beantwoorden van vra-
gen en er werd uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. De periode
tussen het Paas- en Zomerkamp werd gebruikt om de gevonden gege-
vens tot een verslag te verwerken, zodat het later aan het gemeente-
bestuur kon worden aangeboden. 

Het zomerkamp
Een van de studenten kwam uit de Eindhovense architectenfamilie Vervest. Vervest maakte de bouwteke-
ning van de te bouwen kapel en diende deze, vergezeld van een aanvraag d.d. 21 juni 1949, bij de
Dungense gemeente in. De bouwkosten werden op ƒ 850,- geschat. Op zaterdag 7 juli ging Toon Pennings

met zijn zoons aan de slag om het grondwerk uit te voeren,
waarna Jo Smits met tractor en gierton voor een goede
inwatering zorgde. Nadat ook de fundering was gestort kon-
den een aantal van de circa vijftig op 27 juli gearriveerde
studenten meteen aan het werk. Maar er werd niet alleen
gebouwd. Er was een excursie naar het Provinciaal
Genootschap in Den Bosch, naar de Abdij van Berne in
Heeswijk, er waren lezingen en een culturele avond, een
voetbalwedstrijd van studenten tegen een Dungens elftal en
er werd een openluchtspel opgevoerd.  
Bijgestaan door de Dungense aannemers Van Lieshout en



Lamers konden de studenten het metsel- en timmerwerk ter
hand nemen. De buurtbewoners waren de bouwers met
hand- en spandiensten behulpzaam. De kapel werd uit
handvormstenen opgetrokken en werd 264 bij 264 cm
groot. Leidekker Verzantvoort uit Berlicum voorzag het
gebouwtje van een leiendak en dorpssmid Bert van Thiel
maakte een smeedijzeren kruis dat op de nok van de kapel
werd gemonteerd. De kapel kreeg een totale hoogte van
circa zes meter. Een niet boogvormige ingang en een raam
in elk der zijgevels zorgden voor de nodige lichtinval. De
ramen met een afmeting van circa een meter bij 60 cm.
werden voorzien van gebrandschilderd glas. Deze werden gemaakt door medestudent en jong kunstenaar
Albert Troost uit Eindhoven. Dionysius de Karthuizer, de eerste bewoner op de Eikendonk, stond op het

ene raam afgebeeld. Op het andere raam stond het Zusterke van
Barbaradael. De zusters bewoonden vanaf 1477 het klooster op de
Eikendonk nadat de Karthuizers eerder naar Vught waren vertrokken.
Aan de noordkant van de kapel werd een altaar gemetseld. Op het altaar
werd een 85 cm groot, uit hout gesneden beeld van Maria met kind,
geplaatst. Het beeldje werd vervaardigd door de geestelijk leidsman van
de studenten Frans Siemer. Siemer liet zich
daarbij inspireren door mevrouw Henrica
Francisca Kapteijns-van der Donk, als dank
dat hij en zijn studenten tijdens het zomer-
kamp bij de familie Kapteijns op boerderij
Bramerslandstraat 34 gastvrijheid hadden
mogen genieten. In de spouw werd een loden
koker ingemetseld, waarin een oorkonde zat.
Daarop stond in het latijn, door wie en waar-
om de Dungense Mariakapel in 1949 werd

gebouwd. De kapel was op tijd gereed voor de op 7 augustus te houden
Landdag. Voor de inzegening werden foto’s van Dungense militairen aan de
wanden gehangen die op dat moment naar het voormalig Nederlands Indië
waren uitgezonden. 

De Landdag
Ter afsluiting van het zomerkamp werd een Landdag gehouden, waarvoor studenten, hun ouders en pro-
fessoren waren uitgenodigd. Unieke activiteiten die voor de plaatselijke bevolking leven in de brouwerij
brachten in het doorgaans rustige
dorpsleven. 
De Landdag op 7 augustus 1949
begon om 10.00 uur met een plech-
tige H. Mis in de St. Jacobus de
Meerderekerk. Om 11.30 uur werd
de Landdagvergadering gehouden,
waarin door professor Heere het
Sociaal-Geografisch Rapport aan
het gemeentebestuur werd aangebo-
den. ‘s Middags was er om half
drie een plechtig Lof. Na afloop
trok men in processie over de
Boschpad naar de kapel. Na de
inzegening, het plaatsen van het
beeldje van Maria met kind en vele

Het echtpaar Kapteijns - van der
Donk.



toespraken werd de kapel overgedragen aan het
kerkbestuur van de St. Jacobus de Meerderepa-
rochie, onder dank voor de gastvrijheid die de stu-
denten in Den Dungen hadden genoten. 

Daarna volgde om zes uur een feestmaaltijd voor de
circa 260 studenten en overige genodigden bij Boer
Goossens. Om half negen was er een feestelijk samenzijn voor studenten, genodigden en de plaatselijke
bevolking. De feestelijkheden, georganiseerd door studenten en een plaatselijk comité, bestond uit volks-
dans van en door Dungense jeugdverenigingen, een concert door Harmonie Wilhelmina en een openlucht-
spel verzorgd door studenten en leden van plaatselijke toneelverenigingen. De avondfestiviteiten hadden
plaats in de voortuin van villa “Groot Grinsel” aan de Litserstraat. Het opgevoerde spel, een Dungense
persiflage van Shakespeares “Romeo en Julia”, werd dankzij het prachtige weer door heel veel Dungenaren
en andere belangstellenden bezocht. Het zomerkamp was niet alleen voor de studenten een geslaagd evene-
ment, voor de Dungense bevolking was het evengoed een bijzondere gebeurtenis.

De Moeskrabberdeed verslag
In De Moeskrabber (van 1948 tot mei 1950 het contactblad tussen het plaatselijk Katholiek Thuisfront en
de Dungense militairen in voormalig Nederlands Indië) wordt in het augustusnummer een uitvoerige terug-
blik gegeven op het dorpsspektakel, dat op 7 augustus 1949 in Den Dungen had plaats gevonden. 
Hieronder volgen een aantal fragmenten: 
“Alom hingen de vlaggen uit! Honderden van buiten het dorp liepen door de dorpsstraat en alle mogelijke
kleuren van baretten zag men tussen het deftige zwart der officiële personen. En zij allen ging op naar de
kerk, waar om 10 u. een solemnele H. Mis werd opgedragen door onze Pastoor met assistentie van Kap.
Berkelmans als diaken en de Zeereerw. Heer Siemer als subdiaken. Het werd een bijzondere Hoogmis, want
de studenten zongen er in de wisselende gezangen. Na de Hoogmis was er de grote Landdagvergadering,
waarbij de opgekomen vrouwelijke en mannelijke studenten, naar schatting ca. 170 konden luisteren naar
een bezielende toespraak van Drs. A. Munnichs over de verbondenheid tussen Vlaanderen enZuid-
Nederland.Om half drie in de middag was er een plechtig Lof, waarna het Maria-beeld voor de kapel (dat
door de moderator der studenten de Zeereerw. Heer Siemer gesneden was) in processie naar de Keer werd
gedragen. Een schone processie was dat! Als opening de gehele georganiseerde jeugd, daarna de harmo-
nie, het beeld zelve, gevolgd door
de geestelijkheid en het ere-comi-
té, waarna de Dungenaren in gro-
ten getale de processie sloten. Al
biddend aan de rozenkransen trok
men voort, terwijl ter afwisseling
de harmonie speelde. Een reuze-
processie was het doch hij die
gemeend had dat de hele
Dungen(se bevolking)achter de
processie liep kwam bedrogen uit,
want aan de kapel zag het zwart
van het volk en de natuurlijke tri-
bunes welke de beide dijken daar
vormen waren al afgeladen vol.”



Financiën
Het bouwen van een kapel en alle overige activiteiten kostten
logischerwijs heel veel geld. De gemeente had de bouwgrond
gratis ter beschikking gesteld en veel Dungense ondernemers
boden pro deo materialen en andere diensten aan. Er was een ere-
comité gevormd van personen waarvan men mocht verwachten,
dat zij de organisatie financieel zouden ondersteunen. Er ontstond
spontaan een initiatief om een programmaboekje, “In de Stei-
gers” genaamd, samen te stellen. 

Met de opbrengst van de circa zestig
advertenties kon het boekje ruim-
schoots worden gefinanciëerd. Het
programmaboekje werd door de
Kajotters huis aan huis verkocht
tegen de minimale prijs van ƒ 0,25.
De verkoop bleek een groot financi-
eel succes. Ook het door de studen-
ten opgestelde Sociaal Geografisch
rapport was na de aanbieding op de
gemeente-secretarie te koop. Verder waren er veel vrijwilligers gratis in touw
om een en ander in goede banen te leiden. 

Beheer
Vanaf 1949 zorgden Bertha en Drieka Schakenraad voor de ver-
siering en het schoon houden van het monumentale gebouwtje.
In mei 1995 kreeg Bertha voor haar jarenlange zorg, uit handen
van toenmalig Dungens burgemeester De Laat, de speld van
verdienste uitgereikt. Begin maart 2008 kreeg zij van burge-
meester Pommer van Sint Michielsgestel een prachtige boeket
bloemen en een taart aangeboden. Uit voorzorg tegen vandalis-
me werden in 1968 de gebrandschilderde ramen uit de kapel
gehaald en vervangen door glas-in-loodramen. De gebrandschil-
derde ramen kregen omstreeks 1970 een plaatsje in de kapel van
verzorgingshuis “De Donk”. Het door Siemer gemaakte beeldje
van Maria met kind is jammer genoeg in 1973 door vandalen
gestolen. Het kunstwerkje werd vervangen door een Mariareliëf,
vervaardigd door Dungenaar Eduard Coppens. 

Op 2 juni 1984 werd het onderhoud van de
kapel symbolisch op feestelijke wijze door
het kerkbestuur aan het Dungense gilde 
St. Catharina  overgedragen. Op dezelfde dag
werd ook het nieuwe Mariareliëf en een
beeldje van St. Catharina geplaatst en ingeze-
gend. Tijdens de plechtigheid waren ook
enkele voormalige studenten present, die de
kapel in 1949 mee tot stand hadden gebracht.
Om verder vandalisme tegen te gaan werd de
toegang van de kapel van een hekwerk voor-
zien. 



Het 50-jarig jubileum
Op 7 augustus 1999 was het vijftig jaren geleden dat het
Mariakapelletje op de Keer door Brabantse Studenten
werd gebouwd. Gilde St. Catharina vond dat dit feit niet
onopgemerkt voorbij mocht gaan. Op zondag 22 augustus
werd het jubileum om 10.00 uur begonnen met een plech-
tige Hoogmis, opgedragen door pastor Chr. van Beurden
in de kerk van St. Jacobus de Meerdere. De gezangen
werden verzorgd door het parochieel zangkoor o.l.v. Ad
van de Ven. De aanwezigheid van de leden van gilde 
St. Catharina gaf de viering extra glans. Na de dienst ver-
trokken het gilde en overige belangstellenden in processie
naar het kapelletje, waarna het gilde er de vendelgroet
bracht. Na een woordje door burgemeester Schinck wer-
den er twee nieuw geplaatste banken officieel in gebruik
genomen. Van de studenten die in 1949 de kapel bouwden
waren architect Frans Vervest, Gijs Vlamings en Clé
Schellens aanwezig. Schellens prees in zijn toespraak diegenen, die de zorg voor de kapel al die tijd op zich
hadden genomen. Namens het kerkbestuur sprak pastor Chr. van Beurden en gildebroeder Ton Smits
bedankte het gemeentebestuur en vele anderen, die hadden bijgedragen aan het slagen van het feestelijkhe-
den. Na afloop werden de aanwezigen door de buurtvereniging van de Bosscheweg uitgenodigd voor een
kopje koffie bij de de familie Schakenraad.
Het kapelletje zal ons hopelijk nog lang herinneren aan het voormalige klooster “Barbaradael” op de
Eikendonk.
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militairen in voormalig Nederlands Indië. 
- St. Jansklokken en de Ware Jacob
- Jacques van Eekelen, Toen Brabantse studenten nog kapellen bouwden, in : Het Griensvenneke, jrg. 33 
(febr. 2008), nr. 1, pag. 9

Foto genomen in 1984 toen het onderhoud van het
kapelleke werd overgenomen door gilde St. Catharina. 
Naast Emeritus Pastoor Cox  waren vele oud studenten
van het Brabants Studentengilde van 1949 aanwezig.
Ook de architect Frans Vervest was gekomen.


