
Op woensdag 25 mei 2022 stond de grote heemreis van Heemkundige Kring “De Vyer 
Heertganghen” van Stichting Erfgoed Goirle op het programma. 
De reis stond oorspronkelijk als gewone excursie naar Oudenbosch op de rol van de 
werkgroep Lezingen en Excursies. Maar de excursie promoveerde eerst naar kleine heemreis 
om uiteindelijk in overleg met het bestuur en na grondige voorbereiding als grote heemreis 
2022 de boeken in te gaan. Omdat de eindbestemming maar 50 km van Goirle verwijderd is 
en een touringcar huren nogal wat kosten met zich meebrengt werd gekozen om het vervoer 
met eigen auto’s te doen. 

 
Een bezoek aan Oudenbosch kan niet zonder enige kennis over het leven van de 
grondlegger van het religieus erfgoed. Oudenbosch is het Rome van Willem Hellemons. 
Vrijwel iedereen verbaast zich van veraf of bij een bezoek over de imposante koepels 
van de basiliek en het instituut Saint Louis in het West-Brabantse land. Het verhaal 
erachter gaat terug naar de negentiende eeuw: de ambitieuze cisterciënzer Willem 
Hellemons (1810-1884) zette zich eerst als kapelaan en later als pastoor met al zijn 
krachten in voor Oudenbosch.  
Hij stond daar aan de wieg van jeugdzorg, bijzonder onderwijs voor jongens en meisjes, 
ziekenzorg en zocht naar een versterking van het religieus leven.  
Daarvoor koos hij, geïnspireerd door zijn studiejaren in Rome, een passende 
vormgeving: Oudenbosch kreeg een nieuwe parochiekerk naar het model van de Sint 
Pieter in Rome en een broedercongregatie met het jongensinternaat, Saint Louis 
genaamd. Alles in een decor van Romeinse stucgevels, koepels en prachtige tuinen 
waarvan al rondwandelend nu nog veel is te ontdekken.  

 
Koffie met gebak werd geserveerd onder het hoofdaltaar van de kerk, de crypte van de 
basiliek. Daarna gingen we onderweg, het Parelpad op, naar het Jezuïtenplein met een 
prachtige kapel in barokstijl tegenover het voormalige Saint Louisgebouw.  
Nu is het een appartementencomplex. 
 

 
 
 
Daarna stond het arboretum op het programma. 
In groepjes van 8 à 9 personen werden we onder leiding van een gids geïnformeerd en 
wegwijs gemaakt over een scala van bomen en planten uit alle werelddelen. 
  



Het arboretum is een voormalige kloostertuin. Van oorsprong dateert de tuin uit 1835. 
Het zijn met name de broeders van Saint Louis en de paters Jezuïeten die voor de verdere 
groei en ontwikkeling hebben gezorgd.  
De tuin is 4 ha groot inclusief vijver, theekoepel en plantenkas. 
Onderdeel van de Europese-, Amerikaanse- en Aziatische plantenverzamelingen zijn de 
bijzondere collecties paardenkastanjes, sneeuwbessen en specerijstruiken.  
 

               
 
Na de lunch werden we, na een korte historische inleiding, rondgeleid door de basiliek van de 
H.H. Agatha en Barbara. 
Het initiatief voor het bouwen van een Romeinse kerk kwam van pastoor Willem Hellemonds. 
Zowel de Sint Pieter als de kerk van Sint van Lateranen zijn inspiratiebronnen geweest voor de 
bouw. De architect was dr. Pierre Cuypers. 
De inhoud van de kerk is 16 keer kleiner dan van de Sint Pieter in Rome. 
In 1912 kreeg de kerk de rang van Basiliek (Basilica minor). 
In de periode 1959 – 1987 is de kerk volledig gerestaureerd. 
 

  Interieur 



 detail baldakijn hoofdaltaar 
 
 
Het hoogste punt van de kerk is de koepel:  63 meter. 

  

   koepel 
 

Vermeldenswaardig: 
Verantwoordelijk decorateur was Oudenbosschenaar Kiske Raaijmakers.  
Hij heeft zeven jaar liggend op zijn rug de koepel gedecoreerd. 
Tot media de jaren '30 van de 20ste eeuw was hij bezig met decoreren en schilderen. 

 
 
Het was een bewonderenswaardige, interessante en informatieve dag geworden.  
Vol cultuur, historie, religie, devotie en gecultiveerde natuur. 
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