
 

‘Geloof’ in Het Groene Woud 
 
“Hé Groene Woudloper, wat doe jij hier op de Parade in 's-Hertogenbosch?”, roept een jonge vrouw. Ik kijk 
op van mijn bankje. “Waarschijnlijk hetzelfde als jij! Het is meimaand en ik ben net als heel veel mensen 'op 
bedevaart' naar Onze Zoete Lieve Vrouw in de Sint Jan, de  grootste kapel in Het Groene Woud.” 
 
“De meimaand is hier inderdaad heel bijzonder”, reageert de jonge vrouw. “Duizenden komen door het jaar 
heen hier een kaarsje opsteken bij Maria, in de meimaand is het een veelvoud daarvan. Vooral op zondag zit 
de Sint Jan bomvol. Dat zijn echt niet alleen gelovigen, maar ook 'bedevaartgangers' die willen genieten van 
de gezelligheid en gastvrijheid in Het Groene Woud, de pracht van de Sint Jan. Zij steken ook graag een 
kaarsje bij Maria op.”  
 
Ik knik bevestigend, om eraan toe te voegen: “Wist je dat de Sint Jan een uniek monument is uit het erfgoed 
wat wij hier in dit Nationaal Landschap rijk zijn?” Er klinkt duidelijk trots door in mijn stem. “Het barst in Het 
Groene Woud van het erfgoed en zeker ook van de kapelletjes. Die vind je in dorpen, gehuchten en ook in 
het buitengebied, op kruispunten, gewoon langs de weg en zelfs midden in de bossen. Vele zijn 'opgedragen' 
aan Maria maar ook aan andere 'heiligen’.” 
 
“Oh”, reageert de jonge vrouw, “heb je daar ook voorbeelden van?” Die heb ik. “Denk maar aan de kapel op 
Aarle in Best. Die is opgedragen aan Moeder Anna, de moeder van Maria”, vertel ik haar. “Zij is de patrones 
van aanstaande moeders. Maar denk ook aan de Antonius Abt-kapelletjes in Oirschot en Liempde en de 
kapel voor Antonius in Den Bosch, voor als je iets kwijt bent: ‘Heilige Antonius, beste vrind, help dat ik mijn – 
vul maar in – terugvind'. Er zijn ook talrijke kapelletjes opgedragen aan Willibrordus, zoals in Boxtel. Of aan 
Isidorus in Schijndel en Martinus in Sint-Oedenrode. En dit is nog maar een kleine greep, er is nog veel meer 
erfgoed  te vinden en te zien in Het Groene Woud.” 
 
“Maar”, vervolg ik, “in deze meimaand wil ik je vooral eens wijzen op twee bijzondere kapelletjes die echt in 
de bossen staan: de 'Heilige Eik' in Oirschot en 'Maria in de bossen' in Oisterwijk. Ook dat zijn twee 
sprekende Het Groene Woud-plekjes waar je prachtig kaarsjes kunt opsteken. Ik zou zelfs kunnen zeggen: ik 
beleef ook daar het 'Geloof' in Het Groene Woud.” 
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