


INLEIDING PARELPAD

Introductie

De geschiedenis van het cultureel-religieus erfgoed 
in Oudenbosch wordt tastbaar langs de route van het 
Parelpad. Volg de stalen noppen in het trottoir, ontdek 
de monumenten en bezienswaardigheden in hartje 
Oudenbosch en waan uzelf in Rome. Aan de gevels van de 
monumenten hangen bordjes met een korte beschrijving 
en de looproute. Via de QR-code kunt u nog meer 
informatie krijgen.

We heten van u van harte welkom in Halderberge.

The Pearl Path
 
The Pearl Path will let you explore the rich and varied 
religious heritage of Oudenbosch. Follow the steel 
studs embedded in the pavement, and discover the 
unique sights and museums in the historic centre of this 
picturesque Brabantian town that oozes the grandeur of 
Rome! A sign with a short description of both monument 
and route is attached to the façade of each one of the 
buildings.

More information
On our websites www.visithalderberge.com and www.
parelpad.nl you can find all the information you need 
concerning the route, and about things to do and events. 
Here, you can also book a guided tour by one of our expert 
tour guides. 

We would like to extend to you a warm welcome in 
Halderberge.
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Allereerst natuurlijk de Basiliek H.H. Agatha en Barbara. 
Deze is gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter in 
Rome. De grote koepelkerk vormt in de wijde omgeving 
een duidelijk herkenningspunt. De bouw van de kerk is 
gestart in 1865 met als belangrijkste adviseur Pierre 
Cuijpers, een van de beroemdste architecten uit die 
tijd. Van de hand van Pierre Cuijpers is ook het Groot 
Seminarie Bovendonk in het dichtbij gelegen Hoeven, wat 
nu gebruikt wordt als conferentiecentrum.

The Basilica of the Holy Agatha and Barbara is hard to 
miss. Even from a large distance its impressive dome 
can be seen towering over the surrounding buildings. The 
Basilica was modelled after St. Peter’s Basilica in Rome. 
Construction started in 1865 and took place under the 
direction of Pierre Cuijpers, one of the most famous Dutch 
architects of his time. Even today, Cuijpers is still well 
known for designing the Central Station and Rijksmuseum 
in Amsterdam. The nearby village of Hoeven is home 
to another of Cuijpers’ creations: the former seminary 
Bovendonk, now used as a conference centre.
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Sterrenwacht Tivoli biedt een plek waar bezoekers de 
sterrenkunde actief kunnen beleven. De locatie Tivoli 
voldoet hierin op verschillende manieren. Het gebouw is 
geoptimaliseerd voor het uitoefenen van de sterrenkunde. 
Er is een observatorium uitgerust met een sterrenkijker 
(30 cm Maksutov) en een grote collectie klassieke 
telescopen, alsmede een uniek planetarium. Verder is er 
een authentieke kloosterbibliotheek waar lezingen worden 
gehouden.

The Tivoli Observatory offers its visitors the opportunity 
to actively experience astronomy, and it does so in 
various ways. The building is optimised for practising 
astronomy. Its observatory contains a telescope (30 cm 
Maksutov) and a large collection of antique telescopes, as 
well as a unique planetarium. The authentic library of the 
monastery is used for lectures and meetings.

STERRENWACHT TIVOLI, JEZUÏETENPLEIN 33
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De groene parel in het religieus erfgoed is de tuin van 
Arboretum Oudenbosch. In deze oase van rust zijn ca. 
2.500 geregistreerde bomen en planten te bewonderen.  
De oudste boom is waarschijnlijk de Treurbeuk (Fagus 
sylvatica ‘pendula’). Die zou omstreeks 1835 zijn 
geplant. De grot, de vijver en de heiligenbeelden zijn de 
tastbare herinneringen aan het religieuze verleden toen 
de Broeders van Saint Louis en de paters Jezuïeten hier 
hun kloostertuinen hadden. Het entreegebouw huist 
in de voormalige bakkerij van de Jezuïeten. Het is een 
rijksmonument dat in 1889 is gebouwd door een leerling 
van dr. Pierre Cuijpers.

The botanical garden of the Oudenbosch Arboretum is the 
green jewel of the religious heritage. Approximately 2,500 
registered trees and plants can be admired in this oasis 
of tranquillity. The oldest tree is probably the Treurbeuk 
(Fagus sylvatica ‘pendula’). It’s said to be planted around 
1835. The grotto, the pond and the statues of saints 
are the tangible reminders of the religious past, when 
the Brothers of St. Louis and the Jesuits priests had 
their monastery gardens here. The entrance building is 
housed in the former bakery of the Jesuits. It’s a national 
monument that was built in 1889 by a student of Dr. Pierre 
Cuijpers.



INSTITUUT SAINT LOUIS, SAINT LOUISPLEIN 50



INSTITUUT SAINT LOUIS, SAINT LOUISPLEIN 50

Het complex van het voormalige jongensinternaat 
Instituut Saint Louis.  Aan de prachtige cour treft u niet  
alleen de Kapel, maar ook de monumentale 
internaatsgebouwen. Deze dateren uit de periode 1840-
1923 en zijn nu in gebruik als woningen. De serene 
begraafplaats van de broeders maakt ook onderdeel uit 
van het complex.

The Institute of St. Louis, a boarding school for boys. 
Besides the chapel, the magnificent courtyard is flanked 
by a series of monumental buildings, built between 
1840-1923. These structures were once part of the 
aforementioned boarding school, but have now been 
converted into private homes. The serene cemetery of the 
brothers is also part of the complex.
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Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum exposeert 
collecties op het gebied van geologie, archeologie, natuur 
en volkenkunde. Het NVMO is een typisch 19e-eeuws 
instituut met een encyclopedische collectie. De collecties 
bieden een schat aan beziens- en wetenswaardigheden. 
De ‘hoofdattractie’ zijn de bijna duizend opgezette dieren 
op de eerste verdieping. Bijzonder is één van de laatste 56 
wilde wisenten uit de jaren ’20. De afdeling Archeologie 
toont een prachtige collectie bodemvondsten uit het West-
Brabantse landschap.

The Museum for Natural History and Ethnology houses 
a historic collection of objects related to geology, 
archaeology, living nature, environment and ethnology. 
The museum is a typical example of a 19th century 
institute with an encyclopaedic collection. Its collections 
offer a rich variety of interesting objects and fascinating 
information. The true showpiece is the taxidermy 
collection of nearly a thousand stuffed animals, including 
one of the last 56 wild European bison from the 1920’s. 
The archaeology department houses a beautiful collection 
of finds from West-Brabant.
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Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan
te danken aan broeder Christofoor van Langen. Het
‘Regiment der Pauselijke Zouaven’ was een leger
vrijwilligers uit diverse landen onder leiding van een Franse
generaal en diende ter bescherming van het grondgebied
van de toenmalige Paus Pius IX. In het museum vindt u
bijzondere documentatie en een uitgebreid archief over de
zouaven en hun geschiedenis.

The Dutch Zouaves Museum owes its existence to
a single individual: brother Christofoor van Langen.
The ‘Regiment of the Papal Zouaves’ was an army of
volunteers from all over Europe. Led by a French general,
this army was tasked with the protection of the Papal
Empire during the pontificate of Pope Pius IX. Many of the
men who joined the Zouaves came from the Netherlands.
The museum, its collection and extended archives tell the
fascinating story of these military volunteers who left their
homes to fight for their faith.
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Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te 
Oudenbosch C.A. is gebouwd in 1819. Aanleiding voor de 
bouw van de kerk was een koninklijk besluit uit 1809 van 
de toenmalige koning Lodewijk Napoleon waarin stond dat 
de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en Zegge over 
een eigen kerkgebouw moesten beschikken. De eerste 
steen is gelegd op 23 maart 1819 en de opening vond 
plaats op 17 oktober 1819. De laatste restauratie vond 
plaats in 1999. De pastorie naast de kerk dateert van 1562 
en is daarmee het oudste rijksmonument in Oudenbosch. 
In de achtertuin staat een rode beuk van meer dan 200 
jaar oud.

At Fenkelstraat 24 you’ll find the The Church of the 
Protestant Congregation of Oudenbosch, which was 
constructed in 1819. It was built in response to a royal 
decree from 1809, which had been issued by Louis 
Napoleon, king of the Netherlands at that time. The decree 
stipulated that the members of the protestant reformed 
community of Oudenbosch, Rucphen and Zegge should 
have access to their own church. Building began on 23 
March 1819. The official opening was on the 17th of 
October, 1819. The last restoration took place in 1999. 





Pensionaat St. Anna

Het klooster Sint Anna is in 1936 gebouwd in opdracht
van de Zusters van Sint Anna. Het ontwerp is van J. Hurks.
Het klooster is gebouwd in een traditionalistische stijl
onder invloed van de Delftse school. De beelden van Sint
Anna met Maria en van Sint Franciscus zijn van  
W. Harzing.
Het pand is als klooster in gebruik geweest tot 1994.

The Saint Anna monastery was built in 1936, 
commissioned by the Sisters of St. Anna. It was designed 
by J. Hurks. The monastery is built in Traditionalist style, 
influenced by the Delft School. The statues of St. Anna 
with Maria, and that of St. Francis were made by  
W. Harzing.
The building was used as a monastery up until 1994.
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