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Hoe de tram er kwam, verdween en wat er overbleef
De tramremise van Sint-Michielsgestel: een halfverdwenen (?) monument
Ruud van Aart/Henk Gartsen

Inleiding
Er staat een tramremise in Sint-Michielsgestel, onherkenbaar verbouwd tot woonhuis. Maar ooit
was het een echte remise, met wachtkamer, een loket voor de kaartjesverkoop, een stalling en
onderhoudsloods voor de stoomlocomotieven en de wagons, een stalling voor de trekpaarden
en natuurlijk ook rails voor de deur. Het gaat om het pand Schijndelseweg 32, waar op dit
moment Henk Gartsen en zijn echtgenote Gerrie Timmermans wonen. We zullen hierna de
geschiedenis van de tramlijn door Sint-Michielsgestel en ook een beetje van de remise ophalen.

De vroegere remise aan de Schijndelseweg in september 2008.
Foto Heemkundevereniging Herlaar (Thijs Braam)

De zelfde plek in het begin van de 20e eeuw (foto BHIC).

Tram en Trein
De eerste tram reed in Brabant vanaf 1880. Dat was die van Breda naar Oosterhout reed. Het
was een noviteit voor het regionale vervoer, die complementair zou worden aan het interregionale vervoer per trein. Het vervoer in de plattelandsgebieden vond immers nog plaats met
behulp van postkoets en paard en wagen, ratelend over de Brabantse keien of dokkerend door
het mulle zand. Veel wegen waren nog onbestraat. Het enige alternatief was tot dan toe per
schip, als de gemeente tenminste aan een vaarwater lag, maar dat kwam in Brabant niet veel
voor. Moet je je voorstellen: tram en trein op stoomtractie door heel Brabant, wat zou dat een
gemakkelijk en comfortabel vervoer opleveren!
Op het moment dat de tram zich aandiende, bestond in Brabant het treinenspoornet al grotendeels. In 1866-1868 was de spoorlijn Eindhoven-'s-Hertogenbosch reeds aangelegd. Die lijn
werd in 1870 doorgetrokken naar Hedel. Daarna werden in 1881 de lijnen naar Nijmegen en
Tilburg in gebruik genomen. In 's-Hertogenbosch werd voor de stoomtreinen inmiddels een
station gebouwd1.
Daarmee waren de grote plaatsen per trein goed bereikbaar geworden.
In diezelfde tachtiger jaren werden in 's-Hertogenbosch ook plannen ontwikkeld voor tramlijnen.
De ophoging van de toegangswegen naar 's-Hertogenbosch als gevolg van de ontmanteling
van de stad als vestingstad, wettelijk geregeld bij de wet van 11 maart 1874, bood goede mogelijkheden tot het aanleggen van vaste verbindingen met opkomende plaatsen als Helmond,
Veghel, Waalwijk en Sint-Oedenrode. De trams zouden niet in het nieuwe spoorstation eindigen, maar op een afzonderlijk emplacement op het Meierijplein, later Tramkade genoemd, in de
buurt van het huidige Emmaplein. Dat was uit een oogpunt van goede verbindingen natuurlijk
wel spijtig.
Gelijk de eerste treinen stoomtreinen waren, zouden ook de trams op stoom moeten rijden. Het
is misschien wel aardig om meteen maar op te merken dat de paardentram geen voorganger
was van de stoomtram. Van het begin af aan zijn alle plannen in Brabant en daarbuiten ontwikkeld voor het rijden op stoomtractie. Stoom, dat was immers de noviteit! Alleen: stoomtrams
door de binnenstad, dat was in veel steden geen haalbare kaart, reden waarom de tramlijnen
daar op paardentractie werden georganiseerd. Zo ook in 's-Hertogenbosch. Alleen de lijn naar
Vught, die begon bij de Vughteruitgang en eindigde in de Zandstraat in Vught en vanaf juni
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1895 bij Voorburg, reed na haar opening in november 1881 op stoom. Dat duurde slechts tot
juni 1895, waarna om reden van kosten toch maar werd overgeschakeld op paarden.

De paardentram, die vanaf juni 1895 van Den Bosch naar Vught reed en een aantal jaren later door zou rijden naar Sint-Michielsgestel.
Hier gefotografeerd op de Vughterbrug in DenBosch. (foto uit BBA-archief, Stadsarchief Breda)

De lijn naar Vught was hier de eerste lijn, maar daar mocht het natuurlijk niet bij blijven. Tegelijk
met de realisatie van de lijn naar Vught, werd gewerkt aan nieuwe verbindingen. Plannen werden ontwikkeld voor stoomtractie naar Veghel en van daaruit naar Helmond. Plannen waren er
Foto: Thijs Braam
ook voor een tram die door Sint-Michielsgestel zou gaan rijden en haar zou verbinden met SintOedenrode en zo door naar Veghel.
Concessionaris J. van Hasselt
Op 29 januari 1881 diende J. van Hasselt, koopman te Rotterdam een verzoek bij
Burgemeester en Wethouders in om een tramlijn door Sint-Michielsgestel aan te mogen leggen
en deze te mogen exploiteren. Hij had reeds concessies in handen voor het traject vanuit 'sHertogenbosch in oostelijke richting, naar Berlicum Heeswijk Veghel - Helmond en een concessie in zuidelijke richting, voor de paardentram van 's-Hertogenbosch naar Vught. Hij wilde
die laatste lijn doortrekken over Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode tot Veghel en
over het hele traject dan een stoomtram laten rijden. Zoals een modern ondernemer het
betaamde, had hij een onderzoek ingesteld onder de bevolking en industrie en dat onderzoek
wees volgens hem uit dat de tramlijn de gemeente en natuurlijk ook hemzelf tot groot voordeel
zou strekken2. Dat onderzoek had hij bij zijn verzoek niet meegeleverd, maar we nemen het
graag aan.
De legger in het archief bevatte een tracéplan dat het opschrift droeg “Stoomtramweg VughtEindhoven”, zodat het de bedoeling van Van Hasselt moet zijn geweest om ook Eindhoven op
zijn tramnet aan te sluiten3. En dat zou ècht groot voordeel hebben betekend, want juist deze
plaats was aan het eind van de negentiende eeuw sterk aan het groeien.
De concessie voor het oostelijk traject 's-Hertogenbosch - Helmond werd voortvarend
geëffectueerd. De tramlijn over dat traject werd voortvarend aangelegd en zo werden deze
plannen in 1883 werkelijkheid. Vanaf dat jaar ging die tram rijden: van 's-Hertogenbosch eerst
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naar Rosmalen, Berlicum, dan Heeswijk, Veghel en zo door naar Erp, Gemert, Beek en Donk
en dan Helmond.
In 1885 werd een aftakking in Veghel gemaakt naar Uden en Oss, zodat die plaatsen vanuit 'sHertogenbosch ook met de tram bereikbaar werden, hoewel dat, zoals we nog zullen zien, niet
zonder slag of stoot ging4. De ontwikkeling van de zuidelijke lijn Vught - Sint-Michielsgestel Schijndel en zo verder startte voortvarend, maar liep door gemeentelijke politieke verwikkelingen sterke vertraging op. Dat kwam omdat twee initiatieven door elkaar begonnen te lopen. Maar
laten we niet op de zaak vooruitlopen en beginnen bij het begin.
Van start
Na de aanvraag van Van Hasselt van januari 1881 ontvingen B. en W. een uitnodiging van B. en
W. van Schijndel om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de gevaren van passatie
van de tram. Schijndel was niet ongenegen om de aanleg toe te laten5. Het begin was dus
gemaakt.
Overigens was de vergunningverlening een zaak van Gedeputeerde Staten en slechts van de
gemeenten in zoverre de tram zou moeten worden aangelegd over gemeentegrond. GS was
wel zo verstandig geweest eerst de volle medewerking te vragen van de aan de lijn gelegen
gemeenten en dus ook aan Sint-Michielsgestel. Vandaar dat de gemeenten elkaar ook opzochten om te overleggen.
Zij bleken echter niet zo besluitvaardig. Het duurde anderhalf jaar, tot juli 1882, voor Van
Hasselt zijn concessie kreeg. Voldaan als hij was stuurde hij op 26 juli aan B. en W. een
bedankbrief en deed daarbij de mededeling dat de tekeningen bij GS lagen en dat het wachten
was op hun goedkeuring6.
Hij kon er wederom lang op wachten.
Het feit dat het zo lang duurde voor de besluitvorming bij de gemeenten rond was, had waarschijnlijk te maken met een interventie van de zijde van de burgemeester van Heeswijk, A.L.
Festen7. Hij, en we kunnen niet vaststellen of hij het deed als ondernemer of vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurder, liep eveneens met plannen voor een tramlijn rond en had daarvoor steun gezocht bij een invloedrijke Heeswijkse notabele, de Baron van den Bogaerde van
Terbrugge, civiel ingenieur maar woonachtig te Brussel. Die tramlijn zou in een grote boog om
's-Hertogenbosch aangelegd moeten worden en van Lithoyen naar Oss, Uden, Veghel, en
uiteindelijk naar Tilburg moeten lopen en zo de grotere dorpen moeten verbinden. In die plannen was ook het traject Berlicum - Den Dungen - Sint-Michielsgestel opgenomen.
Medio september 1881 ontving daarom de burgemeester van Sint-Michielsgestel van zijn
collega van Heeswijk een verzoek om eens met de baron over de tramweg te overleggen. De
baron was graag bereid om voor dat gesprek uit Brussel te komen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat ook de andere gemeenten door hem zijn aangedaan, waarbij een andere kwestie naar
boven moet zijn gekomen, namelijk het realiseren van een door velen gewenste verharding van
de zandweg tussen Den Dungen en Berlicum, de Spurkstraat. Door die straat moest de tramlijn
aangelegd worden. Een klein stukje van die weg liep ook over Gestels grondgebied.
Het diplomatieke rondje resulteerde erin dat de gemeente Sint-Michielsgestel van de burgemeester van Heeswijk op 27 september 1881 een uitnodiging ontving om samen met alle
belanghebbende gemeenten en de baron eens om de tafel te gaan zitten om samen “met vrucht
te kunnen delibereren”. De bijeenkomst werd gepland in het gemeentehuis van Den Dungen en
op de agenda stond natuurlijk de kwestie van de aanleg van een kunstweg door de Spurkstraat.
Nu moet men weten dat er al sinds 1871 tussen de drie gemeenten Den Dungen, Berlicum en
Sint-Michielsgestel werd gesproken over die Spurkstraat, die over het grondgebied van de drie
gemeenten loopt en waarvan de kosten dus gezamenlijk moesten worden gedragen, uit welke
kwestie men al tien jaar lang maar niet uitkwam8. Festen had een plan voor een lijn van Tilburg
naar Oss en vervolgens naar de Maas bij Lithoyen, over Sint-Michielsgestel en Den Dungen en
zal dus collegiale druk hebben aangewend om de tram te kunnen realiseren. Maar dat kon niet
zonder dat de kwestie van de Spurkstaat zou worden opgelost.
In het overleg van september had Festen twee overtuigende argumenten voor de aanleg van de
tramlijn. De eerste was dat zijn voorstel Den Dungen aan een tramlijn zou helpen, hetgeen in
het plan van Van Hasselt niet het geval zou zijn, en het tweede argument was dat hij 15% in de
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aanlegkosten van de kunstweg zou betalen9. Het overleg ten gemeentehuize van Den Dungen
moet voor Festen positief zijn geweest, want op 3 november diende hij de aanvraag voor de
concessie in. Die werd vervolgens op 9 maart 1882 door B. en W. van Sint-Michielsgestel
verleend.
Werd daarbij Van Hasselt gepasseerd? Misschien wel, maar in de optiek van de gemeente
waarschijnlijk niet. Die had zich ongetwijfeld een uitgebreid tramnet voor ogen en had geen
problemen met verschillende concessionarissen op verschillende elkaar kruisende lijnen.
Het plan van Festen
Tot zover ging het voor Festen als concessionaris voor de wind. Hij had ter realisatie van zijn
plannen met steun van de baron een voorlopige commissie gevormd, waarin hij en de baron,
maar ook een kandidaat notaris te Veghel (Van den Berg), de directeur van de Stoomvaart
Maatschappij (FWM Manders) en een fabrikant (G.Rath), beide te Veghel zitting hadden, als ook
een particulier in België (E. Goethals) en enkele bestuurderen, te weten een lid van Provinciale
Staten (L. van Wijngaerden), een lid van Gedeputeerde Staten (Dr Van der Steen, tevens oudburgemeester van Oss) en een lid van de Belgische Staten van Zuid Brabant (Ridder Wouters
d'Oplinter).
De commissie was actief geweest met het ophalen van geld. Het maatschappelijk kapitaal was
vastgesteld op 960.000 Belgische francs, uit te geven op een koers van 94 procent, waarbij de
valutakoers 48 cent was per franc. Het was dus een hele investering en voor het grootste
gedeelte “genegocieerd “ in België. De heren aldaar verlangden wel “dat het nog tekort komende deel in Holland zal worden gevonden en wel in de gemeenten der geprojecteerden lijn,
teneinde daardoor een doorslaand bewijs te hebben dat de tramweg geheel aan de goede
verwachtingen zal beantwoorden.”
Toch geen tramlijn
Op 26 februari 1882 keurde de gemeenteraad van Berlicum de aanleg van de verharde weg
goed, hoewel ze eigenlijk het belang voor Berlicum ervan niet inzag. Ze stelde ook nadere
voorwaarden omtrent onderhoud (rekening Den Dungen) en recht van voorpoting. Daar kon
Den Dungen zich weer niet in vinden.
Vanuit Berlicum werd de politieke druk op de besluitvorming opgevoerd. Op 24 april liet burgemeester Godschalk van Berlicum aan B. en W. van Sint-Michielsgestel weten dat de andere
partijen op moesten schieten met hun besluitvorming over de aanleg van een kunstweg over de
Spurkstraat omdat de Berlicumse raad nu snel wilde beslissen. Daarbij was de raad van mening
dat de concessionaris in ieder geval zijn afgesproken 15% van de kosten zou moeten dragen,
ook al zou de tramweg niet tot stand komen. Kennelijk was het onzeker of concessiehouder
Festen tot uitvoering van plannen zou komen. Festen zal hier hebben moeten praten als
Brugman. Maar het lukte hem en de voorbereidingen konden verder gaan.
Maar dan ontstaan er weer nieuwe problemen. De gemeenten waren gevraagd om deel te
nemen in de financiering, maar nu lagen Oss en nog twee andere gemeenten daarbij dwars.
Dat ging zo ver dat Festen op 7 december 1882 alvast aan de minister liet weten af te zien van
het traject Tilburg-Oss-Lithoyen, omdat de twee bedoelde (ons onbekende) gemeenten passage
verboden. Daarmee was ook de tramlijn door Sint-Michielsgestel van de baan.
Wel liet Festen de minister weten dat hij nog even wilde nadenken over het deel Oss-HeeschNistelrode-Uden-Veghel. Twee plaatsen, Heesch en Uden, waren al bereid in het maatschappelijk kapitaal te participeren, maar Oss moest nog over de streep. Op 3 januari daaraan volgend
stelde Festen aan de gemeente Oss voor om aan enkele particulieren Jurgens en Van den
Berg medefinanciering te vragen. Bij een tekort van 25.000 gulden was hij bereid om te volstaan met 10.000 gulden, want dan zou hij in juli 1883 met het project kunnen starten. Het plan
slaagde kennelijk, want Festen droeg door middel van zijn voorlopige commissie de exploitatie
op aan de Compagny Belge des Chemins de Fer en in 1885 ging de tram tussen Oss en Veghel
aan het rijden.
Zoals hiervoor betoogd, was door Van Hasselt de lijn 's-Hertogenbosch Helmond in 1883 in
bedrijf gesteld, waarop nu het lijntje van Festen in Veghel aansloot.
Men zou denken dat omdat Festen deels opgaf - Van Hasselt nu zijn gang gaan voor de lijn
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Vught Sint-Michielsgestel Schijndel Veghel, maar de laatste had inmiddels andere problemen
aan z'n hoofd gekregen. Hoe dan ook: van de tramweg horen we in Sint-Michielsgestel voorlopig niets meer. En de klucht rondom de verharding van de Spurkstaat is doorgegaan. Die zou
tot 1949 duren.
Van uitstel komt (uiteindelijk toch geen) afstel
Er ging een hele tijd overheen zonder die tram. Waarom dat zo lang moest zijn, is niet met
zekerheid te zeggen. Ondertussen stoomden her en der trams door het Brabantse landschap.
Vrolijk puffend en fluitend trokken zij hun zware last van plaats tot plaats. Maar niet naar SintMichielsgestel. Daar werd pas in 1897 weer over een tram gesproken. Het is niet onmogelijk dat
door de gang van zaken rondom de tram er ook andere schade aangericht werd. Want in 1881
had de directeur van de Posterijen het aanbod gedaan om het agentschap in SintMichielsgestel op te waarderen tot een zelfstandig postkantoor, maar dat werd uiteindelijk tot
1902 vertraagd.
Hoewel de trams vrolijk puften, waren de heren op kantoor minder opgetogen. Van Hasselt had
zijn kapitaal ingebracht in een door hem opgerichte vennootschap met de naam “Stoomtramweg-Maatschappij 's-Bosch-Helmond”, maar het kapitaal dreigde in verliezen weg te vloeien. In
1886 werd een reorganisatie uitgevoerd en in 1895 werd de Rotterdamse Tramweg
Maatschappij in de exploitatie betrokken teneinde opnieuw optredende moeilijkheden te pareren. Het hoofd van Van Hasselt en zijn directie zal er waarschijnlijk jarenlang niet naar hebben
gestaan om nieuwe initiatieven te beginnen.
Het belang van een verdere ontsluiting van het Brabantse platteland was echter groot. En waar
de ene ondernemer een kans laat liggen, daar stapt een andere ondernemer in. Er diende zich
dus een nieuwe partij aan: in 1891 diende J.F. Pompen van Sterksel een concessieaanvraag in
voor een lijn die Veghel zou ontsluiten in de richting Eindhoven en verder naar de Belgische
grens. Zijn invloed als lid van Provinciale Staten zal tot de concessieverlening wel hebben
bijgedragen, almede tot het feit dat Provincie en Rijk bereid bleken om financieel behulpzaam te
zijn. Toch duurde het ook hier weer tot oktober 1896 voor de eerste spade voor de nieuwe lijn in
Veghel in de grond ging. Opgericht werd de “Tramweg-Maatschappij De Meijerij”, kortheidshalve afgekort tot “TM”.
Als tweede initiatief ondernam Pompen van Sterksel in 1896 een succesvolle poging om een
nieuwe lijn Sint-Oedenrode 's-Hertogenbosch op te richten. Daartoe werd een nieuwe vennootschap opgericht met de naam “Tramweg-Maatschappij St.Oedenrode 's-Hertogenbosch”. Deze
“OH” zou de tramlijn aanleggen over Sint-Michielsgestel. Kort na dit initiatief zou OH een dochter worden van TM, want de aandelen van OH werden aan haar overgedragen. TM De Meijerij
zou dus de maatschappij worden die op Sint-Michielsgestel zou gaan rijden. En dat zou ze gaan
doen vanaf 1898. Tussen de eerste aanvraag van 1881 en de oprichting in 1898, daar zit toch
maar liefst zeventien jaar tussen….
Hij komt
De tekeningen en plannen voor de aanleg van de stoomtramweg naar Sint-Oedenrode werden
van 29 maart tot dinsdag 12 april 1898 op het gemeentehuis ter lezing gelegd. Voor zover

Fragment uit het gemeenteverslag 1898, waarin beschreven is dat de gemeenteraad de concessie heeft verleend voor de aanleg van
een tramlijn tussen Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode
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bekend werden er geen bezwaren tegen gemaakt, want op 12 april werd de concessie verleend10. Omdat de veiligheid toch wel een zorg voor het gemeentebestuur was, werd in de voor
waarden de bepaling opgenomen dat “in de kom van het dorp en bij het naderen en voorbijrijden van rij- of voertuigen bespannen met één of meer paarden, zoo min mogelijk stoom wordt
losgelaten”11. Een logische bepaling vanwege eerdere incidenten elders, waarbij paarden met
kar en al op hol waren geslagen na het indringende gefluit van de stoomtram.
Er werd verder nog overlegd over de aanleg van wisselsporen. Er waren wisselsporen voorzien
vlak voor het oude gemeentehuis en voor het café dat nu De Drie Zwaantjes heet, maar “die
kunnen eventueel worden achterwege worden gelaten als er een wisselspoor kan worden
aangelegd tussen de dorpspomp en de keiweg”. Verder adviseerde de maatschappij om een
voetgangersbrug aan te leggen naast de brug over de Dommel in verband met de veiligheid van
de schoolgaande kinderen, aangezien de tram midden over de brug zou worden geleid. Die
voetgangersbrug kwam er overigens niet11.
Op 11 juni 1898 maakte de gemeente bekend dat, gelet op een eerder vergunningenbesluit van
GS, de Tramweg-Maatschappij Sint-Oedenrode - 's-Hertogenbosch, vanaf maandag 13 juni op
werkdagen van 's-morgens vier uur tot 's-avonds acht uur, met een locomotief en een tramwagen voor het vervoer van materieel op de provinciale weg tussen Sint-Oedenrode en Schijndel
zou rijden en vanaf 3 juli tussen Schijndel en Sint-Michielsgestel. Dan zou er aan de aanleg
gewerkt worden13. De lijn zou dan tevens aangesloten worden op de lijn Sint-Oedenrode
Veghel, die het jaar ervoor reeds was aangelegd.
Er is voortvarend gewerkt want het deel Sint-Oedenrode - Sint-Michielsgestel werd in oktober
1898 in gebruik genomen, in januari 1899 gevolgd door de lijn Sint-Michielsgestel - Vught
(Zandstraat). In deze laatste lijn werd tot juni 1899 op stoom gereden, waarna uit kostenoverwegingen werd overgeschakeld op paardentractie. Daardoor moest ook het goederenvervoer over
deze lijn worden gestopt.
Het traject vanuit Sint-Michielsgestel moest uiteindelijk eindigen in 's-Hertogenbosch. In een
soortgelijk besluit als hiervoor werd op 1 april 1899 door de gemeente bekend gemaakt dat drie

Van de opening van de tramlijnen door Sint-Michielsgestel werd in het gemeenteverslag 1899 aantekening gemaakt (BHIC).

dagen later zou worden aangevangen met de aanleg van die lijn, die over de provinciale weg
naar Den Dungen zou lopen14. In juni 1899 werd vervolgens die lijn in Sint-Michielsgestel geopend, zodat vanaf dat moment vanuit Sint-Michielsgestel via Den Dungen naar 's-Hertogenbosch (Jan Heinstraat) kon worden gereisd. Tot aan de Jan Heinstraat, omdat er op dat moment
en tot 1902 nog geen bruggen lagen over de Brede Haven en de Dommel. De tramremise aan
het Meierij-plein in 's-Hertogenbosch kon dus aanvankelijk niet worden bereikt.
Feest
Het was een bijzondere gebeurtenis, die tram in Gestel. Zijn komst werd op 26 juni 1899 dan
ook feestelijk gevierd. Om 10.30 uur was er ontvangst van de genodigden, waaronder natuurlijk
de directies en bestuurderen van de aanliggende gemeenten. Ook de Commissaris van de
Koningin was aanwezig en hij zou ook de hele feestrit meemaken. Om 11.00 uur vertrok de
feesttrein naar Sint-Oedenrode om daarvan om 14.00 uur weer terug te keren. Om 15.00 uur
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zouden de feestelijkheden dan in Sint-Michielsgestel verder voortgezet worden. De dag erop
konden de bewoners definitief gebruik maken van de tram15.

Op 26 juni 1899 vond de feestelijke opening van de tramlijn van Sint-Oedenrode via Sint-Michielsgestel naar 's-Hertogenbosch plaats.
Op deze foto poseren de tram en vele hoogwaardigheidsbekleders voor de poort van hotel-café-restaurant “Overberg”. Op de hoek
Nieuwstraat St. Michielsstraat is de poort er nog.
(Foto BHIC)

Comfortabel, maar duur vervoer
De trams waren bedoeld voor het personenvervoer en het goederenvervoer. Daarvoor bestonden aparte personenwagons, met compartimenten voor rokers en niet rokers en al dan niet
gesloten voor- en achterbordes.

De tram in 1930, gezien vanuit de huidige Ruwenbergstraat, richting Sint-Michielsgestel. De tram rijdt voor Overberg langs naar
Den Dungen. Een prachtig tijdsbeeld: in de rook, gepasseerd door de tram zijn nog vaag de contouren van paard en wagen te zien.
Foto BHIC.

Daarin waren doorgaans 14 zitplaatsen en tot ca 50 staanplaatsen. Was er sprake van paardentractie dan was het aantal staanplaatsen beperkt tot 12. Goederenwagons bestonden er in
verschillende typen, naar gelang hun functie. De trams mochten wettelijk niet harder dan 15
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km/u, en vanaf 1889 20 km/u. Het vervoer was dus niet alleen sneller, het rijden over de rails
was ook een stuk comfortabeler. Ontsporingen vonden slechts sporadisch plaats. Alleen financieel ontspoorde men geregeld. Het vervoer met de tram was redelijk duur. De vervoersaantallen stonden van tijd tot tijd, afhankelijk van de prijs en de stand van de conjunctuur soms flink
onder druk. Het vervoer werd in die tijd ook al gegund en gedeeltelijk gesubsidieerd door de
Provincie. Omdat er flink moest worden geïnvesteerd, hadden de concessiehouders - als ze er
uiteindelijk in waren geslaagd om een concessie te verkrijgen - niet veel vlees op de botten.
Er werd dan ook frequent
gereorganiseerd, overgenomen en wat dies meer zij. Het lezen van de geschiedenis van het
tramwezen in Brabant kan van harte worden aanbevolen aan de gedeputeerde die anno nu in
Brabant verantwoordelijk is voor het bus en streekvervoer.
De autobus op komst: het einde van de tram
Het einde van de tram werd kort na de eerste wereldoorlog ingeluid als de eerste "motoromnibussen" van door particulieren ingestelde autobusdiensten op de weg verschijnen. Deze busondernemingen konden rijden waar ze wilden en concurreerden rechtstreeks op de lijnen van de
tramwegmaatschappijen. Vaak deden ze dat door vóór de tram uit te rijden. In 1920 zagen de
trammaatschappijen zich gesteld voor nieuwe zwaardere overheidseisen die de exploitatie
verder belastten. In de jaren daarna zette de grote depressie in.
In de loop van 1922 werd er een autobusdienst ("Cito") tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven
geopend, die ook in de gemeente Sint-Michielsgestel stopplaatsen had. Dat moet
Trammaatschappij "De Meijerij" een doorn in het oog zijn geweest want in april 1922 werd door
haar aan het Ministerie het verzoek gedaan de tramlijn St-Oedenrode - 's-Hertogenbosch op te
mogen heffen. Er werd daarvoor geen toestemming verkregen. De tramlijn werd toen gered
door de aan de lijn gelegen gemeenten doordat zij een subsidie beschikbaar stelden om de
dienst open te houden16.
In 1923 kwam er weer een nieuwe concurrent bij. “Autobusdienst 'sBosch-Dungen-StMGestel”
ging toen op het traject rijden en in 1925 volgde er weer een, "Vitesse" die reed in het traject
Oirschot (later Liempde)-Boxtel-Sint-Michielsgestel-Vught-'s-Hertogenbosch. Kort na hun start
moesten deze ondernemingen hun activiteiten staken, maar de opengevallen plaatsen werden
voor de dienst over Den Dungen in 1927 overgenomen door Autobusdienst Groenendaal en de
dienst over Boxtel door de "EBA", zodat uiteindelijk door vier maatschappijen het personenvervoer vanaf Sint-Michielsgestel werd verzorgd.
Antoon Groenendaal was een kleine ondernemer uit Den Dungen. Zijn vergunning werd in 1933
na bezwaren van de tramwegmaatschappij, die er een stevige concurrent in moet hebben
gehad, verzwaard. Toon was namelijk flexibel en had een soort voorloper van de huidige buurtbus. Van den Oetelaar schrijft daarover in het Griensvenneke, het heemkundeblad van Den
Dungen, anekdotisch dat de bus in
Sint-Michielsgestel een officiële
stopplaats had voor De Drie
Zwaantjes, toen nog Café Het
Tramstation genoemd17, maar dat
Toon of zijn chauffeur het geen
enkel punt vonden om ook anders
dan op de officiële haltes te stoppen om de klant en vaak zijn zware
last men kon ook goederen vervoeren op de bus een lange
wandeling te besparen. Tussentijds
opstappen kon trouwens ook: je
zette dan een stok met een witte
zakdoek aan de weg, sprak met
Toon af: “Efkes toeteren Toon!”,
zodat je rustig thuis de bus kon
Een van de autobussen die via Sint-Michielsgestel naar 's-Hertogenbosch reed
rond 1930. Foto archief BBA, Stadsarchief Breda.
gaan zitten afwachten18.
De heertgang jaargang 14, oktober 2008

9

De overheid poogde de wildgroei van de busbedrijven in te dammen met de invoering in 1926
van de Wet Openbare Vervoermiddelen, maar stond daarbij wel toe dat tram en bus elkaar op
dezelfde lijn beconcurreerden. De trammaatschappijen gingen er op den duur zelfs toe over om
zelf dan maar met bussen te gaan rijden. In 1929 werd door de Meijerij van GS een busvergunning verkregen. De moeilijkheden bij de trammaatschappijen liepen echter dermate hoog op dat
in 1932, na eerder initiatief om in Oost-Brabant te fuseren, door de regering werd besloten alle
Brabantse maatschappijen in een fusie bij elkaar te brengen. Zo ontstond in 1934 de BBA, de
Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten.
Onder andere als gevolg van deze ontwikkelingen naar een gereguleerde dienst, gingen er
vanaf mei 1933 twee Fordson bussen rijden en werden de tramlijnen vanuit Sint-Michielsgestel
naar Den Dungen/'s-Hertogenbosch en naar Sint-Oedenrode in 1934 voor personenvervoer
opgeheven en in 1936 voor het goederenvervoer. In die jaren werden de lijnen niet alleen
opgeheven maar werden de tramlijnen ook daadwerkelijk opgebroken. De paardentram voor
personenvervoer naar Vught was al eerder in 1917 gesloten.
Er is geen tramlijn geweest waar geen kleine of grote ongelukken mee hebben plaats gevonden, maar geen enkele vormt een zo tragische confrontatie tussen de drie vervoersvormen van
dat moment, de autobus, de komende auto, en de gaande tram als het ongeluk dat op 31 maart
1935 plaats vond. Op die datum namelijk raakte een luxe auto die moest uitwijken voor een
autobus, komend uit de richting 's-Hertogenbosch tegenover de R.K. Kerk in de ter plaatse
gelegde tramrails die hoog boven het wegdek uitstaken. "De bestuurder", zo deelt de gemeente
mee, "scheen hierdoor het beheer over het stuur te hebben verloren, waardoor de auto in de
rivier De Dommel stortte en geheel onder water verdween. In deze auto waren vijf uit Vught
afkomstige personen gezeten, welke ondanks onmiddellijk ingestelde reddingspogingen, jammerlijk zijn verdronken". De begrafenis werd door beide dorpen beleefd, zelfs beide burgemeesters gaven acte de présence19.
Formeel werden de tramlijnen in 1936 opgeruimd20, maar dat gold niet voor heel SintMichielsgestel. “Als je niet uitkeek zat je met je Solex in de rails vast”, herinnert Henk Gartsen
zich nog.
De remise
Waarom Sint-Michielsgestel werd uitgekozen als plaats voor de remise is niet duidelijk. Er werd
in ieder geval op 20 oktober 1898 aan de huidige Schijndelseweg 32 een stuk grond gekocht,

Tekening die in 1898 gemaakt werd voor de aanleg van het remiseplein door Tramweg-Maatschappij “De Meierij” (BHIC).

op luttele meters afstand van de Dommelstroom of althans van een dode arm van die Dommel.
De droge bedding ervan is nu nog steeds achter het huis zichtbaar.
Er werd een emplacement aangelegd, en een locomotief- en rijtuigremise alsmede een stationsgebouwtje gerealiseerd21. Van hieruit leidde men aanvankelijk de exploitatie, terwijl het materieel van de maatschappij, vier locomotieven en zes rijtuigen, er een onderkomen had. Het was
er best een regelmatig komen en gaan, want er gingen vijf trams per dag naar Sint-Oedenrode
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en twee reden er door naar Vught en weer terug. Toen het baanvak naar 's-Hertogenbosch in
exploitatie kwam, reden er vanaf dat moment zelfs acht doorgaande trams op de lijn 'sHertogenbosch Sint-Oedenrode - Eindhoven. Op het zijlijntje naar Halder-Vught deed de paardentractie in 1899 zijn intrede, waarvoor twee paarden en twee gesloten paardentramrijtuigen
werden aangeschaft. Daar moest een afzonderlijke paardenstal voor worden gebouwd.
Al spoedig, in 1900 namelijk, werd de exploitatie en het onderhoud van de stoomlocomotieven
overgebracht naar 's-Hertogenbosch, zodat vanaf dat jaar alleen de paardentram op Vught aan
de Schijndelseweg waarvan het eerste stuk Stationsstraat ging heten - daar nog onderdak
vond. We mogen aannemen dat de locomotieven er wel een innamepunt voor water en brandstof hadden. In het BHIC liggen tekeningen, plannen om de tweedelige loods, die was voorzien
van een dak met schuin invallend licht, naar Eindhoven te verplaatsen.
De lijn naar Vught werd in 1917 gesloten, zodat ook de paardenremise toen buiten gebruik kon
worden gesteld.
Na de sluiting van de tramlijn
Na de opheffing van de tramlijn en de
buiten gebruikstelling van de remise
werd het pand verkocht aan aannemer
De Koning, die een groot huis had
naast de kiosk die aan de markt stond,
zo tegenover de protestante kerk22. Hij
had het remisegebouwtje verhuurd,
laatstelijk aan de familie Legierse.
Toen De Koning overleed werd het
pand door zijn kinderen geërfd.
Dochter Annie de Koning verkocht het
in 1961 aan de familie Van de SteenGartsen die het voornemen hadden er
te gaan wonen. Dat ging niet zomaar,
want huurrechten zijn sterke rechten
en er moest dus drie jaar worden
gewacht tot de Legiersen naar een
ander huis trokken. Al die tijd had de
familie Van de Steen vanaf een pand
Een typische amateurfoto uit de 60-er jaren van de vroegere remise, toen in
aan de overzijde
gebruik als woonhuis. Langs de weg staat de vuilnisemmer te wachten op de
naar hun nieuwe huis zitten kijken
vuilniswagen. Foto uit familiearchief familie Gartsen.
en toen zij er eindelijk in konden, had de vrouw des huizes “er ginnen aard”, zoals ze dat op z'n
Brabants zeggen. Zwager Henk Gartsen nam het huis in 1965 over, eerst als huurder en in
1967 als koper. Hij woont er samen met zijn vrouw nu al 41 jaar in en heeft er drie kinderen
grootgebracht.
Het huis was feitelijk te klein voor een gezin en het is in de loop van de jaren verbouwd tot een
gerieflijker huis. “Stukje bij beetje”, zegt Henk Gartsen, “want in onze tijd moest er eerst
gespaard worden voor er verbouwd kon worden”. Het was niet groot, maar om in te beginnen
groot genoeg. Wat dat betreft had de familie Legierse het moeilijker gehad, want het huis met
een basismaat van ongeveer acht bij zes en een halve meter, begane grond en een zolder van
acht bij vier, moest plaats bieden voor hun elf gezinsleden.
Toen hij het huis overnam, was het nog vrijwel in oorspronkelijke staat (foto), behalve dan dat
de karakteristieke betimmering aan de dakgevel was verdwenen en de loodsen ontbraken, die
dus waarschijnlijk naar Eindhoven waren verplaatst. De remise was stevig gebouwd, en zwaar
gefundeerd.
Die fundering ligt er nog, je kunt het zelf zien. De benedenverdieping had een plafondhoogte
van maar liefst 3.65 meter met plafonds van rietkalk. Je kwam het gebouwtje binnen door de
ronde deur naar de wachtruimte. Daar was een deur naar rechts die toegang gaf tot het kantoor
van vier bij vier meter, dan een loket en een tweede deur die toegang gaf tot een archiefruimte
De heertgang jaargang 14, oktober 2008

11

van wederom vier bij vier met hoge houten ladekasten die tot het plafond reikten en een opgang
naar boven. Achterin de wachtruimte gaf een deur toegang tot de tuin, waar zich een buitentoilet bevond. In de wachtruimte was aan de linkerzijde een wasbak met pomp en een schouw
voor de kachel. De vloer van de wachtruimte was van het welbekende zwart/wit gespikkelde
graniet, maar de rest van het pand had voornaam krakende houten vloeren. Links van het
gebouwtje stond een buitenpomp.
Het huis was met de ronde ramen, de hardstenen hoeken aan de ramen en de typische kap
een stijlvol pand, geheel naar de mode van het begin van de twintigste eeuw. Het postkantoor
was van hetzelfde, inmiddels zeldzame type.
Vrij snel na het betrekken van het pand werd het plafond omlaag gebracht tot op een hoogte
van 2.65 meter. Enkele jaren later, in 1972, werden er
ruimten achter aangebouwd. De wachtruimte werd
verdeeld, zodat een entreehal ontstond, en de zolderverdieping geheel verbouwd, waarbij de kap werd
gedraaid en z'n huidige vorm kreeg. Bij die verbouwingen moesten de deurpartij en de boogramen
worden aangepast. Jammer van al die ingrepen, ja
dat wel, maar veel monumenten worden pas na vele
jaren, als de tijd hen als monument heeft neergezet,
als zodanig gezien. Sommige panden hebben daardoor de kans niet gekregen om zichzelf als zodanig te
bewijzen. Toch blijft het bijzonder zo'n pand te bewonen: “Kijk”, zegt Henk Gartsen, terwijl hij op de tussenmuur tikt om de holle ruimte
te bewijzen, “hier zit het loket nog steeds”. En aan mij,
De huidige bewoner van de vroegere remise,
Henk Gartsen. Hij laat een originele betonnen paal van
gespannen als een ontdekkingsreiziger, laat hij mij de
Tramwegmaatschappij De Meierij (TM) zien.
Foto Heemkundevereniging Herlaar (Ruud van Aart)
put zien, waarbij de oude fundering van de loods
wordt gebruikt als trede om in die put te komen. De hardstenen hoekprofielen staan nu als
ornamenten in de tuin, net als een betonnen scheidingspaal waarop de letters “TM” staan. Het
is toch wel apart als je in een huis met geschiedenis kunt wonen…..

Volgens het bijschrift op de website van het BHIC is deze foto gemaakt in Sint-Michielsgestel, bij gelegenheid van de laatste rit van de
tram in 1936. Als u meer weet over deze foto en over de mensen die er op staan, geef dat dan s.v.p. door aan de redactie. (Foto BHIC)
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Bronnen:
Vrijwel alle gegevens werden ontleend aan: WJM Leideritz: De tramwegen van Noord-Brabant,
Leiden 1978. Vooral de hoofdstukken III en VI daaruit. Voor zover gegevens werden ontleend
aan andere bronnen zijn zij in onderstaande noten opgenomen.
Overige bronnen zijn:
WJM Leideritz: De stoomtrams in Oost Brabant, Oostvoorne, 1996.
WJM Leideritz: Zoete Lieve Tremmeke. De geschiedenis van het openbaar vervoer in en om 'sHertogenbosch 1879-1929-1979. 's-Hertogenbosch 1979.
Sint-Michielsgestel in oude ansichten, deel 1 en 2.
Th van den Heuvel: Tussen de brug en de meule. Honderd jaar openbaar vervoer in Den
Dungen.
1 Door architect KH van Brederode. Pas in 1996 werd een nieuw station gebouwd door de fameuse
architect E. Cuypers. Het oude kwam in gebruik als tramstation.
2 BHIC: Archief Gemeente Sint-Michielsgestel, Taakuitvoering, invnr 1274
3 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): Archief Gemeente Sint-Michielsgestel, Taakuitvoering,
invnr 1274.
4 Oss (1881), Veghel en Uden (1878) waren al wel met het spoor bereikbaar.
5 BHIC, Arch.StMGestel, Ingekomen stukken, invnr 741.
6 BHIC, Arch.StMGestel, Ingekomen stukken, invnr 741.
7 Leideritz, Tramwegen, pag 53; Gemeenteverslagen Heeswijk, BHIC Invnr.134. Festen is
burgemeester van 1876 tot 1913.
8 H van den Oetelaar: Problemen met de verharding van de Spurkstraat tussen 1871 en 1949.
In: Griensvenneke, heemkundeblad Den Dungen, 1989.
9 BHIC: Archief Gemeente Sint-Michielsgestel, Taakuitvoering, invnr 1275.
10 BHIC: Arch.StMGestel, Gemeenteverslag 1898
11 BHIC: Archief Gemeente Sint-Michielsgestel, Taakuitvoering, invnr 1276.
12 BHIC: Archief Provinciaal Bestuur 1814-1920, Invnr 11.306, stuk dd 28 april 1899.
13 BHIC: Arch.StMGestel, Gemeenteverslag 1898
14 BHIC: Arch.StMGestel, Gemeenteverslag 1899
15 BHIC: Archief Gemeente Sint-Michielsgestel, Taakuitvoering, invnr 1276.
16 Leideritz, Tramwegen, pag 124
17 De naam komt voor op een van bijgevoegde tekeningen.
18 H van den Oetelaar: De autobusonderneming van Antoon Groenendaal. In: Griensvenneke,
heemkundeblad Den Dungen, 1988.
19 BHIC: Arch.StMGestel, Gemeenteverslag 1935. Voorts: BHIC: Weekblad De Aankondiger, microfische
pg 225-303.
20 Leideritz, Tramwegen, pag 143.
21 In de geraadpleegde archiefstukken is nergens sprake van een remise, emplacement of stationsgebouwtje. Alleen indirect wordt daaraan gerefereerd, bijvoorbeeld in het Gemeenteverslag van 1899,
waar op 11 nov staat dat een filter in de waterleiding achter haar remise is geplaatst en dat die filter
daar mag blijven zitten.
21 De exacte datum van buiten gebruikstelling is niet bekend. In BHIC, Archief BBA, is een ongedateerde
tracékaart te vinden waarop achter het café dat staat bij de ingang van de Ruwenberg een tramstation
staat getekend.
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Van Beekvliet als opvang voor Javanen tot Nieuw Beekvliet als
woon-/zorgcentrum voor alle bewoners uit de voormalige en
huidige overzeese gebiedsdelen.
Door Rijnep van Riel, (werkzaam Nieuw Beekvliet)

De inwoners van Sint-Michielsgestel kennen het oude Beekvliet al heel lang. Er is nu nog maar
een klein gedeelte van over. Maar vroeger was het een groot gebouwencomplex waar de seminaristen in woonden en werden voorbereid op hun kerkelijke leven.
In de 2e wereldoorlog zetten de Duitsers er (vooraanstaande) mensen uit het hele land in als
gijzelaars. Na de 2e wereldoorlog was het weer alleen als seminarie in gebruik. Het aantal
seminaristen liep echter gestaag terug. Het gebouw werd te groot! Uiteindelijk werden door het
bisdom in 1977 aan de gemeente Sint-Michielsgestel verkocht. Inmiddels waren in leegstaande
ruimtes van Beekvliet al Javanen, uit Suriname afkomstig, gehuisvest.

De voorbouw van het voormalige kleinseminarie Beekvliet omstreeks 1960. In 1975 werd dit een opvangcentrum voor Javaanse
Surinamers, die na de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen (foto BHIC).

Suriname was immers in 1975 onafhankelijk geworden. De inwoners van Suriname werden
daardoor voor de keuze gesteld om in Suriname te blijven of naar Nederland te gaan en de
Nederlandse nationaliteit te behouden. Vele mensen uit Suriname maakten de keuze voor
Nederland en het merendeel daarvan bestond aanvankelijk uit Javanen en ook Hindoestanen.
Beekvliet werd het grootste opvangcentrum voor de Javanen in Nederland.
De koloniën en de slavenhandel
Maar Javanen komen toch uit Java? Hoe waren deze Javanen eigenlijk in Suriname terecht
gekomen en waarom waren zovelen van hen na de onafhankelijkheid van Suriname naar
Nederland gegaan?
Om deze vragen te beantwoorden moeten we terug in de tijd: het koloniale tijdperk. Nederland
had 3 koloniën, Nederlands-Indië, Nederlandse Antillen en Suriname. In de loop van de 15e
eeuw begon een aantal landen in Europa, waaronder Nederland zijn horizon te verbreden. Die
landen hadden het vermoeden dat er ver weg - nog andere landen waren. En zo gingen de
schepen - zeilschepen - op weg. Ook Nederlandse schepen voeren over de wereldzeeën. Zij
'ontdekten' Suriname. Op dat moment werd Suriname al eeuwenlang bewoond door Indianen.
De Hollanders stichtten handelsposten aan de kust van Suriname en zetten de plantageland-
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bouw op. Zij waren de heren en hadden mensen nodig die op de plantages het werk deden. De
Indianen werden daarvoor ingeschakeld. Ze waren echter niet van plan om voor de Hollanders
te werken en waren lichamelijk niet tegen het zware werk opgewassen. De Hollanders gingen
op zoek naar werkkrachten. En vonden die in West-Afrika. Zo ontstond de driehoekshandel. De
Nederlanders gingen met schepen vol handel naar de westkust van Afrika, met de handel
kochten ze slaven, die ze naar Suriname brachten om ze daar dan weer aan de hoogste bieder
te verkopen, met dat geld kochten ze suiker of iets anders en gingen met een vol schip terug
naar Holland, Zeeland, dat een heel belangrijk gewest was in die tijd.
De negerslaven werden te werk gesteld op de plantages in Suriname. Velen van hen probeerden te vluchten en verstopten zich in het oerwoud de Marrons of bosnegers -, velen werden
ziek of gingen dood. Kortom er waren steeds meer slaven nodig om de plantages draaiende te
houden. Na verloop van tijd kwam er in Europa waar in die tijd natuurlijk ook vormen van
tewerkstelling waren die op slavernij leken, denk aan het leerlingstelsel van de gildes toch
steeds meer weerstand tegen de slavernij. Steeds meer Europese landen schaften de slavernij
af. Denk aan de revolutie van Frankrijk in 1789 die allerlei hervormingen teweeg bracht in
Frankrijk en de rest van Europa. Nederland was één van de laatste landen die slavernij afschaften! Want hoe moest dat dan met het werk op de plantages? Er kwamen weliswaar vele
Chinezen naar Suriname, maar dat was niet genoeg. Daarnaast bleven veel ex-slaven nog op
de plantages werken. Zij stonden nog 10 jaar onder Staatstoezicht omdat zij nog niet geacht
werden om 'zelfstandig te kunnen werken'. Uiteindelijk werden het echter vrije arbeiders, niet
dociel genoeg voor de plantage-eigenaren. Ze moesten dus op zoek naar een andere oplossing. Ze zochten naar een vorm van arbeid die geen slavernij was, maar wel mensen dwong om
voor een bepaalde periode op de plantage te werken, op vaste tijden tegen een laag loon. De
oplossing werd gevonden in contractarbeid. Nu nog de contractarbeiders zelf.
De contractarbeiders
Hindoestanen
In 1873 kwamen de eerste schepen met Hindoestanen vanuit India naar Suriname. India was
toen nog Brits en de Engelse regering had toestemming gegeven voor het ronselen van
arbeidskrachten uit haar kolonie Brits-Indië, het huidige India, Pakistan en Bengalen. In totaal
zouden er 34.000 naar Suriname gaan. Zij hadden een arbeidscontract voor 5 jaar, en hadden
een stukje grond voor eigen gebruik. De Hindoestanen bleven veelal na afloop van het contract
in Suriname wonen, en uiteindelijk zou maar 1/3 van hen naar India terug keren. Zij stonden
onder bescherming van de Engelse regering en voelden zich daardoor gesterkt in hun - gerechtvaardigde - eisen aan de plantage eigenaren betreffende loon, huisvesting e.d. De plantage eigenaren hadden 'hun handen vol' aan hen. De Hindoestanen bleken ook zichzelf 'op te
gaan werken'. Er waren dus steeds nieuwe Hindoestanen nodig. Uiteindelijk stelden de
Engelsen een verbod in op het ronselen van mensen uit hun kolonie.
Javanen
Nederland was niet voor één gat te vangen. Ze herinnerden zich nog hun andere kolonie in de
Oost, Nederlands-Indië, het huidige Indonesië.
Zo werden vanaf 1890 vele Javanen geronseld voor de Surinaamse plantages. In totaal zouden
er 32.000 Javanen veelal onder valse voorwendselen en mooie beloften vertrekken naar
Suriname, voor hun het andere einde van de wereld. Het waren veelal jonge mannen en in veel
kleiner aantal jonge vrouwen die vertrokken. Soms omdat ze in de problemen zaten, soms ook
wel uit op avontuur. Het was altijd hun bedoeling terug te keren naar Java, liefst met een gevulde beurs. Uiteindelijk zou maar een kwart terug keren naar het moederland Java. Meestal was
geld er gewoon niet om de terugreis te betalen. Dat had veelal te maken met de contracten
waar men voor getekend had. In de arbeidsovereenkomst stond een bepaling dat luiheid, werkweigering of desertie (men tekende voor 5 jaar) strafbaar was. Op werkweigering stond 25
gulden boete en op weglopen 50 gulden boete. Het jaarloon was echter maar 125 gulden. Als
de contractant de boete niet kon betalen bouwde hij schuld op. Gevangenisstraf was ook mogelijk bij werkweigering. Die onderging de Javaan gelaten, hij kreeg dan tenminste voldoende te
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eten. Maar zijn contract werd wel verlengd met de duur van de gevangenisstraf. Een ander
probleem voor de Javanen waren de taaklonen. Zij waren tenger van postuur en minder sterk
dan de negerslaven waar de taaklonen op waren afgesteld. Zij deden langer over hun taak en
verdienden uiteindelijk minder dan de slaven!
In principe kon de Javaan na vijf jaar terug naar Java, met een vertrekpremie van 100 gulden.
Veelal kwam van de terugreis niets terecht. De vertrekpremie ging veelal op aan het betalen van
de boetes. Ook de trots weerhield de Javaan veelal van terugkeer naar Java. Hij kwam immers
niet als rijk man terug. Van sparen was door het karige loon niets terecht gekomen.
Er zat niet veel anders op dan maar weer een nieuw arbeidscontract met de zelfde ongunstige
bepalingen te ondertekenen. Het alternatief om als 'vrij arbeider' te blijven werken op de plantage was voor hem afgesneden. Die keuze betekende namelijk vertrek van de plantage en dus
verlies van woonruimte. Zo bleven de meeste Javanen min of meer gedwongen in Suriname
wonen.
Er kwamen steeds meer bezwaren vanuit Nederland tegen het systeem van contractarbeid, toch
een verkapte vorm van slavernij. In 1930 werd de contractmigratie beëindigd. De plantagelandbouw bestond echter nog steeds, en zo probeerde men vanaf 1930 'vrije migranten' te werven in
Java. De laatste 900 vrije migranten arriveerden in 1939 in Suriname. Zij werkten op een 3 jarig
contract op de plantages, ze kregen daar een eigen perceel waar ze tegen betaling werkten.
Alle strafbepalingen waren uit de contracten gehaald.
De Javanen leven in Java in hechte familieverbanden. Zij gingen als eenlingen naar Suriname.
Op zoek naar 'nieuwe' familieverbanden leefden zij in Suriname als hechte groep. Tussen de
Javanen die samen reisden en op dezelfde plantage werkten ontstond een soort verwantschap,
de djadji, die het ontbreken van familie moest goedmaken. Voor de groep golden begrippen als
roekoen = onderlinge harmonie en het vermijden van conflicten, en sambatan = onderlinge
hulpverlening. Een andere samenbindende factor is altijd de Islam geweest.
De Islamitische tradities werden door de Javanen in Suriname in ere gehouden, maar ook de
tradities van vóór de Islam. De slametans, de offermaaltijden ter ere van de geesten bleven
bestaan en werden gehouden bij geboorte, besnijdenis en begrafenis. Ook de Javaanse muziek
bleef in Suriname bestaan. Door de saamhorigheid en het vasthouden aan de tradities zijn de
Javanen als groep in Suriname sterk gebleven.
Suriname zelfstandig en de uittocht naar Nederland
In 1940 kwam er een einde aan het werven van migranten uit Java. Door het uitbreken van de
2e wereldoorlog lag de scheepvaart stil. Nederland werd bezet, Nederlands-Indië werd bezet.
Nederland kon geen handel meer drijven en was opgesloten in het eigen land.
In Suriname woonden nu Indianen, Afrikanen, Chinezen, Hindoestanen en Javanen. Maar ook
boeroes (Nederlandse boeren) en Joden, in de loop der eeuwen uit Europa gevlucht uit vrees
voor vervolgingen. Uiteindelijk raakten de plantages in verval.
De 2e wereldoorlog betekende een kentering in de verhouding tussen Suriname en Nederland.
Het almachtige Nederland bleek toch niet zo machtig te zijn, het was nu zelf bezet door
Duitsland. Hierdoor werden de Surinamers zelfbewuster. Langs de lijnen van de diverse bevolkingsgroepen ontstonden politieke partijen. Een Creoolse partij, een Hindoestaanse partij en
een Javaanse partij onder leiding van Soemita. Suriname kreeg binnenlands zelfbestuur. In
1961 werd er een nationalistische partij opgericht. De roep om onafhankelijkheid werd steeds
luider.
Vooral de Creoolse meerderheid was dolblij met de onafhankelijkheid, zij waren de grote initiators van de zelfstandigheid, onder leiding van Henck Arron. De Hindoestanen en zeker de
Javanen hadden aarzelingen bij de onafhankelijkheid, ze waren er niet gerust op dat ze niet
zouden worden overheerst door de Creoolse meerderheid. Maar de onafhankelijkheid werd op
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25 november 1975 uitgeroepen, mogelijk gemaakt door de regering Den Uijl. Economisch stond
Suriname er toen niet slecht voor door de bauxiet dollars en de ontwikkelingsgelden vanuit
Nederland. Maar politiek werd de toestand al snel minder rooskleurig. Onderlinge ruzies tussen
de Creolen, Hindoestanen en Javanen hadden geleid tot de grote uittocht naar Nederland van
met name Javanen en Hindoestanen.
Een vertrek naar Nederland zou wellicht betere perspectieven voor hen bieden. In ieder geval
zouden zij in dat geval hun Nederlandse nationaliteit behouden.
Beekvliet
In Nederland aangekomen bleven de Javanen als groep bij elkaar, doordat zij in opvangcentra
terecht kwamen, waarvan Beekvliet het grootste was. In de beginperiode woonde jong en oud
op Beekvliet. Er was een centrale keuken waar men zelf kookte en er waren wasruimtes op de

De gemeenschappelijke keuken in opvangcentrum Beekvliet in 1975
(foto: Hans van den Bogaard/Rijksmuseum Amsterdam).

gangen. Na verloop van tijd vlogen de jongeren uit en vonden in de buurt werk en woning.
Uiteindelijk bleven de ouderen achter. De behoefte aan zorg werd groter en in 1981 kreeg
Beekvliet de status van bejaardenoord. Het was inmiddels allang duidelijk dat het oude gebouw
niet voldeed als behuizing voor de ouderen. Het zou nog tot 1988 duren én er ging nog een
brand overheen voordat eindelijk de nieuwbouw gereed was, het huidige Nieuw Beekvliet. Wel
is van meet af aan duidelijk geweest dat de nieuwe behuizing ook in Sint-Michielsgestel moest
staan, omdat de familieleden in de omgeving van Sint-Michielsgestel waren neergestreken.
Dat Beekvliet een bejaardenoord was, betekende nog niet dat er veel beroep werd gedaan op
de verpleegkundigen die aanwezig waren. Zij moesten aanwezig zijn en kijken of alles goed
ging en de medicijnen uitdelen.
Pas in de laatste weken voor een bewoner doodging werd er een beroep op de verpleging
gedaan om de bewoner te wassen en te verzorgen. Vóór die laatste weken was verzorging door
de verpleging niet aan de orde. De familie deed alles voor de zieke. Familieleden bleven ook
altijd slapen, vooral in de weekeinden was het 'een volle bak' op Beekvliet. Dat vond iedereen
heel gewoon want men zorgde voor zichzelf. Er was een centrale keuken, waar ook de vele
aanwezige familieleden hun potje kookten.
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Het eet- en leefritme in huis werd bepaald door het 5 maal bidden in de moskee. De bewoners
waarschuwden elkaar als het tijd was om te gaan bidden. Er was eigenlijk dag en nacht leven in
de brouwerij. Tussen de bidstonden door werd er gekookt, geslapen etc. Ook ging men vaak 5
maal per dag baden, voor het bidden. Dat was wel erg hygiënisch, maar had ook als gevolg dat
de bewoners een kurkdroge huid hadden, omdat men zich reinigde met zout, waardoor er weer
een run op de huidcrèmes was. In het begin vroeg de verpleging zich af waarom er toch zoveel
zout gekocht werd, pas later begrepen ze hoe de vork in de steel zat. Voor de verpleging was
het werken op Beekvliet een openbaring. Ze kwam er in een totaal nieuwe omgeving terecht.
De verpleging kreeg een band met de mensen en begon zelfs te denken dat ze de mensen echt
kende en wist wat hen bezig hield. Dat dát niet het geval was en ook nooit zou worden bleek
wel toen op een morgen 20 van de 40 bewoners met stille trom vertrokken waren. Waarheen,
wisten de andere bewoners ook niet te vertellen, althans niet aan de zusters. Uiteindelijk bleek
de groep op Schiphol te staan, op het punt om naar Java te vertrekken. Zij voelden zich in
Nederland slechts 'op doorreis' en gingen nu terug naar hun eigenlijke vaderland, Indonesië.
Voor de verpleging werd nu duidelijk waarom er overal onuitgepakte koffers hadden gestaan.
De reis ging door. Op Java bleek het echter ook niet voor iedereen rozengeur en maneschijn te
zijn. Enkelen zijn weer terug naar Nederland gekomen.
Diegenen die wel op Java bleven, hadden het met hun 'AOW-rijkdom' niet makkelijk, want zij
werden geacht om daar hun familieleden financieel te helpen.
De verpleging stond na dit voorval weer met beide benen op de grond … en realiseerde zich
dat de bewoners een open boek leken, maar dat in werkelijkheid nooit zouden zijn.
Bewoners waren eigenlijk nooit ziek, als ze al eens niet zo lekker waren werd niet de dokter
erbij gehaald, maar was er altijd wel een andere bewoner met genezende krachten. Zo werd de
koorts uit het lichaam gemasseerd, door stuivers in een bepaald patroon over de rug te schrapen. De koorts was dan ook de dag erna verdwenen.
De communicatie in taal was niet altijd even makkelijk. Sowieso wil de Javaan liever vriendelijk
lachen en zwijgen dan praten en ergens over in discussie gaan. Zoals er ook gezwegen werd
over de beelden op het bordes die ineens onthoofd waren, en over het mozaïek boven aan de
trap, waarvan het gelaat op een dag 'verdwenen' was. Begrijpen deed de verpleging het pas
toen een bewoner, de heer Dasiman, uitlegde dat het afbeelden van een menselijk figuur (gezicht) in de Islam uit den boze is. De verpleging leerde snel en was overal voor in.

De ka''um, de religieuze moslimleider, bespreekt
in november 1975 de begrafenis van een
Surinaams Javaanse vrouw. De vrouw is
overleden op Beekvliet. Er woonden toen
ongeveer 100 Surinamers in het opvangcentrum.
Op de gang ontmoetten ze elkaar, zoals vroeger
op de paden in de kampong (dorp) (foto: Hans
van den Bogaard/Rijksmuseum Amsterdam).

18

De vrouwen in een begrafenisstoet op weg naar het kerkhof in november 1975.
Zij lopen hier op de Beekvlietstraat; op de achtergrond rechts het huis van
Bert en Jet Kuipers, links de boerderij van Pijnappels, die wat later gesloopt is
(foto: Hans van den Bogaard/Rijksmuseum Amsterdam).
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Ook voor de serieuze dingen des levens, zoals het begeleiden rond doodgaan en begraven. Bij
overlijden geven de mannen het lichaam een wassing, daarna kleden de vrouwen het lichaam
aan, waarna binnen 24 uur de begrafenis volgt. Bij de begrafenis wordt door 8 mannen gebeden, waarna ze de kist recht naar beneden laten zakken. Gedurende drie dagen na overlijden
blijven de lampen op de kamer van de overledene branden, en zitten de omwonenden en
familieleden op de gang bij de kamer. Een wake met lekkernijen en offerandes.
De Javanen hadden rond Beekvliet tuintjes aangelegd, bloemen en groenten werden geteeld.
Ieder jaar was er een grote rommelmarkt bij het gebouw. Al de dag ervoor gingen de bewoners
kijken of er iets van hun gading bij was en er werd een en ander 'gereserveerd'. De volgende
morgen werd dan bij aanvang van de markt al de helft van de aanwezige meubels en spullen
opgekocht voor hen zelf maar ook voor de uitgevlogen familieleden uiteraard.
De Javanen ondernamen veel zelf. Ze organiseerden wajangvoorstellingen en er werd 3 maal
per jaar een busreisje gehouden. Iedereen nam dan eten mee, meestal rijst en kip. Ook waren
er feestelijkheden met heerlijk eten en drinken bij oma en opa wanneer een kleinkind (jongetje)
besneden werd.
Als er geen activiteiten op het programma stonden hadden de bewoners het al druk genoeg met
hun dagelijkse leven van koken, bidden, kletsen etc. Maar altijd was er wel wat tijd tussendoor
om te kaarten. Het was een hechte Javaanse gemeenschap op Beekvliet.
Nieuw Beekvliet
De verhuizing naar de gereed gekomen nieuwbouw in 1988 heeft veel veranderingen met zich
meegebracht. Voor de Javanen waren er gerieflijke kamers én een moskee. Maar langzamerhand werden de Javanen minder in aantal en de open gevallen kamers werden niet alleen door
Javanen, maar ook door Hindoestanen en Creolen betrokken, die eveneens uit Suriname
kwamen. Uiteindelijk zijn
er ook bewoners uit de
andere (voormalige en
huidige) overzeese
gebiedsdelen, de Antillen
en Nederlands-Indië
(Indonesië) komen wonen
in Nieuw Beekvliet.
De Javanen blijven een
groep - weliswaar klein in
aantal maar, een hecht
gemeenschapje - die
gebruik maakt van de
moskee, die overigens ook
een regiofunctie heeft. De
Hindoestanen hebben
De hoofdingang van woon-zorgcentrum Nieuw Beekvliet, dat inmiddels deel uitmaakt van
Zorggroep Elde. Het biedt plaats aan 50 bewoners. Naast Javaanse Surinamers wonen er
veelal hun eigen Hindoe
inmiddels ook ouderen uit andere voormalige en huidige overzeese rijksgebiedsdelen van
Nederland. Foto Heemkundevereniging Herlaar (Thijs Braam).
godsdienst en dan zijn er
ook nog de Rooms-katholieke en velerlei protestante bewoners. Allen hebben ze hun eigen taal
en toch is de onderlinge communicatie goed, al was het alleen maar omdat men elkaars opvattingen, afkomst en geloof als een gegeven ervaart en allen beleefdheid en terughoudendheid
gekregen hebben én uitdragen. Was het oude Beekvliet homogeen en hecht, het nieuwe
Beekvliet is heterogeen en hecht. Een voorbeeld in onze maatschappij.
Copyright Rijnep van Riel
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Het verhaal van Bapak Paiso Darmoen
In het artikel van Rijnep van Riel staat een passage over contractarbeid. Eén van die contractarbeiders was Paiso Darmoen, die in 1975 met zijn vrouw naar Nederland kwam en op
Beekvliet kwam wonen. Op de website van Rachmatullaah Islam, de vereniging die de geestelijke verzorging voor Javaanse Surinamers in Brabant voor haar rekening neemt, troffen wij zijn
verhaal aan. Omdat dit mooi aansluit bij het artikel van Rijnep van Riel willen wij u dit niet
onthouden.
Voor Paiso die vermoedelijk in 1912 is geboren, was dit de tweede migratie. Als jongen van
zestien vertrok hij uit Java en ging als contractarbeider in Suriname werken.
Paiso: "Ik moet een jaar of zestien zijn geweest, volwassen genoeg om niet meer bij mijn
ouders te wonen. Ik ben nooit naar school gegaan. Die was te ver weg. Als kind al hielp ik mijn
ouders op het kostgrondje dat ze hadden. Rond mijn zestiende probeerde ik zelfstandig te
worden. Een jong vrouw sprak mij op straat aan ze vertelde me de mogelijkheid om als contractarbeider in Suriname te gaan werken. Ze zei dat ik na vijf jaar wat geld verdiend zou hebben en
ik daar zou kunnen blijven. Dan zou ik een stuk land krijgen en een huis. Deze vrouw werkte
voor de mensen die arbeiders ronselden. Ik ging mee naar het depot, maar nog voor we vertrokken wilde ik terug naar huis. De vrouw die me geronseld had, haalde me weer over en ik
ben gebleven. Uiteindelijk zijn we zelfs getrouwd".
Wat maakte dat u uw geboorteland verliet?
Ik ben naar Suriname gegaan omdat het moeilijk was om werk op Java te vinden. Er is me niet
verteld hoe Suriname eruit zag, maar ik was er ook niet zo erg in geïnteresseerd. Dat er slavernij geweest was in Suriname, wist ik bijvoorbeeld niet. Het ging me om het werk. Ik vertrok met
de noorderzon. Als ik mijn ouders over het vertrek verteld had, zouden ze het niet gewild hebben.
Hoe was de reis?
We gingen in Malang, waar ik vandaan kom, aan boord. De groep bestond uit jonge mannen en
vrouwen. De omstandigheden op de boor waren niet slecht. We kregen drie keer per dag eten
en we konden amuseren met muziekinstrumenten die de Nederlander mee hadden genomen.
Bij de monding van de Suriname rivier werden we met kleine bootjes naar Paramaribo
gebracht. Daar mochten we de straat niet op. Ik denk dat men bang was dat we zouden verdwalen of dat we weg zouden lopen. Na twee dagen gingen we met de boot naar Belwaarde en
vervolgens met de trein naar de suikerplantage Mariënburg. Op Mariënburg deed ik van alles:
riet planten, kappen en het op wagons laden.
Waarom besloot u na die vijf jaar in Suriname te blijven?
Twee dagen voordat het contract verstreek, kregen we van de directeur te horen de mensen die
terug wilden naar Indonesië zich moeten aanmelden. De mannen die teruggingen moesten
twaalf gulden vijftig betalen en de vrouwen tien gulden. Degenen die bleven, kregen honderd
gulden uitgekeerd. De belofte, dat we na het beëindigen van het contract, een stukje grond
zouden krijgen, werd niet nagekomen. Mijn vrouw had last van heimwee en wilde terug naar
Indonesië, maar ik wilde blijven. Ik werd uitgenodigd door de directeur en moest een verklaring
tekenen, waarbij ik toestemming gaf dat mijn vrouw terugging.
Waarom heeft u er niet voor gekozen om terug te gaan?
Ik voelde me al thuis in Suriname en ik vond het wel leuk. Als ik terug zou gaan, zou ik mijn
ouders weer lastig moeten vallen en dat wilde ik niet. In Suriname was er toen ook armoede
maar het was minder dan in Indonesië. Voor werk waar ik op Java een cent zou krijgen, verdiende ik in Suriname drie cent. Dat is ook een reden waarom ik ben gebleven.
Wat heeft u na uw contractperiode gedaan?
Van alles. Ik heb in de schutterij gezeten, op de markt gestaan en schaafijs verkocht.
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U bent zonder toestemming van uw ouders vertrokken. Heeft u nog contact met hen gehad?
Na mijn vertrek zijn er mensen van de organisatie die arbeiders ronselden naar mijn ouders
toegegaan en ze hebben hen verteld van mijn vertrek. Toen ik nog op Mariënburg zat, heb ik via
brieven nog contact met mijn familie gehad. Mijn vader heeft toen een foto opgestuurd. Vanuit
Suriname was de reis naar Malang, voor mij althans, niet te betalen. Van het geld dat ik daar
verdiende, kon ik nauwelijks rondkomen. Ik ben, toen ik in Nederland woonde, naar Malang
gegaan maar iedereen van het gezin waar ik uit kom, was al overleden. Er waren nog wel
nichtjes een neefjes maar voor hen had ik het niet gedaan. Ik had mijn ouders willen zien en
mijn broers en zussen. Het is hierdoor geen plezierige reis geworden en ik hoefde daarom ook
niet meer terug.
Heeft Nederland u gebracht wat u wilde?
Mijn vrouw en ik hebben vanaf dat we hier zijn in Sint-Michielsgestel gewoond. We hebben
nooit een eigen huis in Nederland gehad. Ik ben negentig, blind en blij dat ik hier zit. Als ik in
Suriname was gebleven, had ik tot mijn dood moeten werken. Het is niet zo dat Suriname niet
goed is, maar als je niet werkt, heb je daar geen eten. Hoe zou dat met deze ogen gelukt zijn?
Wat voelt u zich nu: Indonesisch, Surinamer of Nederlander?
Ik zie het niet op die manier. Suriname en Indonesië heb ik voor mezelf afgesloten, maar mijn
kinderen wonen alle drie nog in Suriname.
Bapak Paiso Darmoen is op maandag 28 februari 2005 overleden. Op woensdag 2 maart is hij
begraven op de islamitische begraafplaats te Maaskantje in Den Dungen Noord Brabant.

Het graf van Paiso Darmoen en zijn vrouw op de Islamitische begraafplaats in het Maaskantje.
Foto Heemkundevereniging Herlaar (Nico van Hengstum).

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Weekkrant Suriname, in februari 2003.
Momenteel staat het nog op de website www.rachmatullaah.com. Voor deze publicatie hebben
wij toestemming gekregen van de vereniging Rachmatullaah Islam.
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Interessante websites
Internet is voor mensen die in heemkunde en geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar snuffelparadijs. Er is enorm veel informatie te vinden. Maar als je de weg niet weet, is internet als
een bibliotheek waar ze alle boeken op een hoop hebben gegooid. Probeer dan maar eens te
vinden wat je zoekt. Bovendien kan iedereen alles op internet zetten. Je weet nooit 100% zeker
of de gevonden informatie juist en volledig is. In deze rubriek zullen we steeds een website
bespreken, waarvan we denken dat die voor leden van de heemkundekring interessant is.
We beginnen natuurlijk met de website van onze eigen heemkundekring,
www.deheerlijkheidherlaar.nl.
De homepage ziet er keurig uit. Aan de linkerkant van het scherm staan negen navigatieknoppen, lekker overzichtelijk. Bijna allemaal leiden ze naar informatie over de vereniging: agenda's,
nieuwsbrieven, openingstijden en adressen. Heel nuttig, maar niet bijster boeiend.
Interessant wordt het voor de liefhebber pas als je klikt op Documenten of Links. Via
Documenten kom je op een pagina waarop de heemkundekring complete documenten of transcripties daarvan heeft geplaatst, die een van de leden in diverse archieven heeft gevonden. Via
Links kom je op een pagina waar een heleboel websites staan die iets met heemkunde te
maken hebben. Een aantal daarvan zullen we zeker nog bespreken. Voor snuffelaars naar
Gestelse gegevens zijn de links naar sites van Jef van Veldhoven en Nico van Hengstum zeker
de moeite waard. Zij hebben een deel van hun archiefvondsten en de bewerking daarvan op
eigen websites gezet.
Wie zelf eens iets uit wil gaan zoeken, kan het beste eerst contact met Jef en Nico opnemen.
Zij hebben al veel uit de archieven gepeurd en dat digitaal bewerkt en opgeslagen. Dat materiaal is in overleg voor iedereen beschikbaar en een deel is ook al in het Heemhuis te bekijken.
De website van onze Heemkundevereniging is duidelijk nog volop in ontwikkeling. Ze kan
uitgroeien tot een heel goed communicatiemiddel tussen vereniging en leden en tussen leden
onderling. En nu al doe je af en toe een deurtje open, dat naar een schatkamer leidt.
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Een theorie over enkele Gestelse toponiemen en hoe dat tot een
bijdrage aan de geschiedenis van Sint-Michielsgestel kan leiden.
Ruud van Aart.

Inleiding
Het onderzoek aan toponiemen was voor enkele decennia bij heemkundigen erg in zwang,
maar is daarna enigszins stil komen te liggen. De laatste tijd wordt er op veel plaatsen weer
meer onderzoek naar gedaan. Toponiemen kunnen iets zeggen over de ontwikkeling van een
plaats en geven daarmee een beter inzicht in de geschiedenis ervan. Ook in Sint-Michielsgestel
is een werkgroep bezig om toponiemen te verzamelen. Het is een enorme klus om al die namen
bij elkaar te krijgen. En het is een uitdaging om ze te rangschikken op een wijze die inzicht geeft
in het gebruik van de grond en in de manier waarop de expansie van het grondgebruik in de
loop van de eeuwen heeft plaats gevonden.
In de praktijk krijgt de toponymist met veel problemen te maken. Het is namelijk lang niet altijd
duidelijk waar een toponiem voor staat of waar het precies moet worden gepositioneerd.
Meestal wijst het naar het gebruik, de ligging of de vorm. "De lange akker", "de beemd" of "de
bleeken" zijn daar voorbeelden van. Het zijn vaak jonge namen op recente uitbreidingen. Maar
hoe ouder een naam, hoe vaker er vervormingen, invloeden van dialecten, enzovoorts in optreden, des te moeilijker het is om een verklaring voor een naam te vinden en daarmee informatie
te winnen over het gebruik van het desbetreffende stuk grond of van de periode van ontstaan.
Wie heeft niet ooit door “Maaskantje” gereden en zich verbaasd over die merkwaardige naam.
Ook hier is sprake van een oude naam, oorspronkelijk een heertgang (De Dungense Kant) van
Sint-Michielsgestel. Het daagt uit tot verder onderzoek en dat is wat Harrie Maas heeft gedaan,
onderzoek waarvan hij verslag doet in het heemkundeblad van Den Dungen1. Voordat hij tot
een eigen verklaring komt memoreert hij opvattingen van anderen. "Maas" zou een nette schrijfwijze kunnen zijn van het dialectische woord "môâs", dat moer of moeras of in ieder geval iets
drassigs zou kunnen betekenen. Een ander meent dat er vroeger een watertje heeft gelopen
dat "het Mòske", het Maasje werd genoemd. Er zijn ook wel verklaringen waarbij "Maas" zou
zijn afgeleid van "Marinus" of waarbij sprake is van een vervorming van de naam Aa, de rivier
die veel dichter bij Den Dungen stroomt dan de Maas.
Harrie Maas baseert zijn verklaring op een door hem uitgevoerd historisch onderzoek. Hij meent
dat de naam Maaskantje wel degelijk naar de Maas verwijst: het was immers vroeger zo dat de
polders rondom 's-Hertogenbosch overstroomden als gevolg van het opstuwen van het
Maaswater. Het toponiem werd voor het eerst vermeld in een akte van 1662. Verder vond hij
een verzoek van Dungenaren uit 1610 om een nieuwe dijk aan te mogen leggen tegen het
steeds weer opkomende Maaswater, een dijk die in 1735 de "Maasdijck" wordt genoemd. Voor
zijn verdere betoog verwijs ik graag naar genoemd artikel, dat hij overigens afsluit met de
opmerking dat hij met zijn verklaring een aanzet wil geven voor een nadere discussie. Hij is er
dus niet helemaal uit. Hij zou er mijns inziens ook de andere “Maas”-namen bij moeten betrekken, zoals "Maasbrugxken" dat nabij de kerk van Gestel voorkomt. Het blijft vaak lang zoeken.
Tede
Sint-Michielsgestel heeft verschillende moeilijk verklaarbare toponiemen. Een van de meest
besprokene is "Tede". De ontdekking in de vijftiger jaren waarbij Theereheide op de tijdbalk kon
worden teruggezet tot het jaar 699 moet bij heemkundigen veel opwinding veroorzaakt hebben.
Hoe het gegaan is, is me niet helemaal duidelijk, maar wat ik ervan begrijp is dat in 1929/1930
Wampach de tekst van het Liber aureus Epternacensis, het gouden boek van abij Echternach,
in druk uitgaf en dat er sindsdien steeds gespeculeerd is over de ligging van een hele reeks
grondgiften van burgers aan de Echternachtse abdij die daarin voorkwamen. Aan het identificeren van de daarin voorkomende Brabantse plaatsen zijn de namen van Sprenger de Rover en
Smulders verbonden. Voor Gestel ging het om Tadia, Rumelacha en Datmunda. Dat was in
1951. Daarna volgde relatief kort op elkaar een hele reeks nieuwe ontdekkingen: in 1962 werd
Romeins aardewerk gevonden en een omvangrijke Romeinse muntschat en in de jaren erna
drinkwaterputten uit de eerste eeuw, een graf uit het midden van de tweede eeuw en in 1973 de
fameuse pottenbakkersoven, de trots van het Gestels Oudheidkundig Museum. Bij die ontdekDe heertgang jaargang 14, oktober 2008
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kingen was een enthousiaste groep heemkundigen betrokken die in de omgeving nog veel
meer (kleinere) vondsten deed of daaraan meewerkten. Gestel, of beter Halder, werd opeens
Romeins.
Tadia, Rumelacha en Datmunda werden geïdentificeerd als Tede, Ruimel en Gemonde.
Even is nog de vraag aan de orde geweest waar dat Tadia precies gelegen heeft. Natuurlijk
kennen we de Theereheide wel, maar in het stuk uit 699 is sprake van huizen, gronden en
grondarbeiders en dat geeft het beeld van een dorp. Waar ligt dat dorp dan? Beex vond het in
zijn bijdrage in Brabants Heem geen punt: er ligt een dorp aan het einde van de Theerestraat,
Halder, en dat is dus volgens hem het oude Tede. De ligging van Ruimel was duidelijk, maar die
van Datmunda was een raadsel.
Gemonde was een van de heertgangen van Sint-Michielsgestel. Verder zijn in de archieven
goederen gevonden die cijnsplichtig waren aan Echternach: onder andere de Wielse Hoeve
nabij Gemonde. Dat gaf aanleiding tot een theorie waarbij Datmunda werd geïdentificeerd met
Gemonde. Toch gaat me dat te snel.
De afleidingen
Sprenger de Rover begint voor zijn afleidingen bij Tadia. “We kunnen onderzoeken met welk
Nederlands toponiem Tadia identiek is door na te gaan hoe een dergelijke, uit de jaren 698/699
daterende vorm ons overgeleverd zou zijn”, schrijft hij in 1951, en hij komt dan uit op Thede,
Theere en Theise. Zijn taalkundige analyse loopt mijns inziens stuk op zijn eigen opmerking dat
voor Tede in de loop van de eeuwen zoveel andere schrijfwijzen en spreekwijzen zijn ontstaan.
Dat veronderstelt dan dat in de tijd dat de naam Tadia te boek werd gesteld, er wél eenduidigheid was. En dat is alleen maar consequent als die naam zo rond 700 of iets daarvoor ontstaan
zou zijn. En waarom zou dat het geval zijn?
De afleiding van Rumelacha is bij Sprenger de Rover ingewikkelder omdat hij daarbij ook de
schrijfwijze “Rumelo” betrekt. De afleiding loopt ongeveer van Rumelacha over Rumelaus (een
germaanse uitgang) naar Rumelo - Ruimel.
De taalkundige afleiding van Datmunda is in het geheel niet overtuigend, want Sprenger de
Rover veronderstelt daarvoor een verschrijving van de schriftsteller. Die zou Datmunda hebben
gelezen, maar Gaimunda (Gemonde) hebben genoteerd.
Het was voor Sprenger de Rover niet nodig om zich met de inhoudelijke betekenis van Tadia en
Rumelacha bezig te houden. Het ging er immers om, om de relatie van die oude namen naar
Tede en Ruimel te leggen en dat ging hem gemakkelijk af2. Voor Datmunda lag dat ingewikkelder en heeft hij wel gespeurd naar de inhoudelijke betekenis.
Even heeft hij in zijn artikel overwogen of het woord een Germaanse of een Keltische of Latijnse
oorsprong zou kunnen hebben, maar hij kiest uiteindelijk toch voor het (Oer)germaans:
Gemonde is “Gemund”: monding, de monding van een verondersteld doch inmiddels verdwenen stroompje dat uitkwam in de Dommel.
De afleidingsroute via het oergermaans wordt voor de verklaring van toponiemen veel gekozen.
Maar wie “Geschiedenis van de Nederlandse Taal” van De Vooys leest, kennelijk een standaardwerk uit 1931, bijgewerkt in 1951, maar nog zo actueel dat ze op de site van DBNL is
opgenomen en daar te downloaden is een aanrader realiseert zich dat de Nederlandse taal
doorspekt is van allerlei woorden uit andere talen. Dat moet dus ook in het gebruik van toponiemen geregeld het geval zijn en misschien ook wel in de Gestelse namen.
Mijn hypothese
Voor we verder gaan geef ik eerst mijn hypothese: in en om Halder, in het gebied van de heer
van Herlaer hebben de toponiemen een oud-franse oorsprong.
In mijn hypothese is Thee(de) dan de vernederlandsing (germanisering) van 't Haye (de haag,
de heide). De klankverwantschap is duidelijk en de voorloop -“t” is in deze contreien gebruikelijk: te Loo, ter Heide, 't Haye. Het is ook een logische naam, dat haag of heide, want de oorspronkelijke bewoners vonden het gebied ook altijd al een heide: Theereheide. De naam werd
zo een pleonasme in een tijd dat de relatie met het Frans niet meer werd onderkend.
Nu houdt mijn hypothese alleen onder voorwaarden stand. In de eerste plaats mag het niet de
enige naam zijn die uit het oud-frans valt af te leiden en moeten we dus op zoek naar andere op
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het Frans terug te leiden toponiemen, in de tweede plaats moet er een logische verklaring onder
het gebruik van die Franse woorden liggen en moeten we dus verklaren hoe die woorden hier
komen, en in de derde plaats moeten de consequenties die de hypothese heeft, aanvaardbaar
zijn. Laat ik met de eerste voorwaarde beginnen en op zoek gaan naar andere toponiemen. Ik
start met Rumelacha en Datmunda.
Tadia, Rumelacha en Datmunda zijn in de eerste plaats gelatiniseerde namen. De uitgangs-a
vervormt de oorspronkelijke toponiemen: Rumelacha is daarom in mijn opvatting Rumelauge,
een samentrekking van ruminer (hoornvee) of Rumel en auge (drinkplaats). Het in 1006
genoemde Rumelo is misschien de samentrekking van Rumel en Loo, net zoals Ruwenberg
afkomstig is van Ruimel en berg. Moet Rumel volledig uit het Frans verklaard worden, dan is
Ru-moulin (molen aan de beek) een mogelijkheid.
Opmerkelijk is dat twee zelfstandige naamwoorden gewoon gekoppeld worden: Rumel en auge
en Rumel en Loo. Moderner is Ruwenberg. Heden ten dage zouden we zeggen “Ruimelse
berg”. In de oude schrijfwijzen worden twee zelfstandige naamwoorden dus nevengeschikt.
Later, in 1340 al, worden ze ondergeschikt want dan treffen we in een akte “de Ruijmelse beemden” aan in plaats van Ruimelbeemd.
Die nevenschikking komen we ook tegen in “Terssetinacre” (Ter Seters Akeren), dat in het
oorkondeboek van Camps als onbekende plaats is aangeduid, maar waarvan gemakkelijk aan
te tonen valt dat het om Esch gaat, waarbij de toponiemen Seters en Akeren nevenschikkend
zijn gekoppeld. Die nevenschikking zullen we hierna nog een keer tegenkomen.
Ik wil nog even wijzen op de zeer verschillende schrijfwijzen van oorspronkelijk dezelfde naam.
Seters komen we namelijk ook tegen in de vormen “Zittert” en “Zijtaart”. Zou het kunnen dat ook
hier een romaanse inslag aanwezig is en dat in “seter” “terre” te horen is? Het lijkt me niet
onmogelijk, want een klassiek voorbeeld is het uit het romaans afkomstige woord “coultre”, dat
via “cultura” naar “kouter” leidt en dat duidt op het in cultuur brengen van grond3. “Kouter” komt
in deze vorm in België veelvuldig voor, en heeft daar in de 12e-13e eeuw de akkernamen verdreven. In Brabant komen we de naam vrijwel altijd op een vervormde manier tegen, zoals
Keiteren in Esch en Kater(straatje) in 's-Hertogenbosch.
Tot slot van deze paragraaf moeten we van het trio van namen, “Datmunda” nog bespreken en
dat in samenhang met "Gemonde". Over "Datmunda" kan ik kort zijn: ik kan er geen Franse
oorsprong in ontdekken. Aangezien
de afleiding van Sprenger de Rover
naar Gemonde volgens mij geen
steek houdt, zou ik Datmunda graag
willen situeren, daar waar de naam
naartoe verwijst: aan de monding van
de “Dat”, welke rivier algemeen
geaccepteerd de “Dutmala” is, oftewel de Dommelstroom. Als we ons
realiseren dat de Dommel ooit langs
Haanwijk liep en hogerop met de
Essche Stroom samenvloeide, dan is
het mogelijk dat Haanwijk zelf dat
Datmunda is geweest. Alle vier de
giften aan de abdij van Echternach
liggen dan in één aaneengesloten
gebied.
Deel uit de kaart van de Heerlijkheid Herlaar van
Jan F. van de Weijer d.d. 1739.
Deze afbeelding is noord-zuid georiënteerd,
zoals gebruikelijk bij tegenwoordige kaarten.
De auteur van het artikel heeft de hoger gelegen
delen van het gebied donker gekleurd aan de hand
van een in kleur gestelde hoogtekaart, aangeleverd
door Provincie Noord Brabant. Ook de oude loop
van Dommel, zoals die mogelijk in 1200 stroomde,
en de Esschestroom zijn ingekleurd.

De heertgang jaargang 14, oktober 2008

25

Naast dit argument heb ik nog een kleine - mogelijke - aanwijzing. Wie de hoogtekaart (zie
vorige pagina) van het gebied bestudeert ziet dat genoemde vier plekken op zandopduikingen
liggen4. Er loopt een dijk tussen Haanwijk en Ruimel, die er in later tijd is aangelegd: de mudakkerse dijk. Het is niet onmogelijk dat het eerste deel van die naam een relict is dat verwijst naar
(dat)mu(n)d, aldus de naam Dommelmond vasthoudend die in de tijd van het liber aureum, zo
rond 1225 nog gekend moet zijn geweest.
“Datmunda” is geen Gemonde. Maar kunnen we Gemonde dan op het Frans terugbrengen?
Sint-Michielsgestel was vroeger een bergachtige gemeente, schreef Mechelien Spierings ooit.
Gemonde is het ook. Dat haar naam met de Genenberg of Gerenberg zoals het op oude kaarten heet, van doen heeft, zoals Sprenger de Rover suggereert, is onwaarschijnlijk. “Geren” is
immers “schuin” of “glooiend” en is geen oude aanduiding5. Misschien komt het ”monde” eenvoudigweg van "mont", verwijzend naar "berg", met een in veel franse woorden voorkomende
voorloop "ge-" (spreek het op z'n Frans uit!). Maar ook dat vind ik niet zo'n goede verklaring.
“Deftig wel”, zullen de autochtone Gemondsen wel zeggen.
Als we nu toch een relatie naar het Frans willen leggen, dan denk ik eerder aan het boven het
omringende landschap uitstekende en archeologisch van belang zijnde Armen Hoogert. Deze
kerkheuvel en dodenakker is al sinds 700 in gebruik en Glazema, die de heuvel onderzocht
oppert de mogelijkheid dat dit vroeger de kern van Gemonde is geweest6. Zo staat het trouwens
ook op de 18e eeuwse kaart van De Weijer.
Mogelijk - een voorzichtige veronderstelling mijnerzijds - wijst de naam Gemonde naar dat oude
knekel of galgenveld dat op z'n Frans "Gemonies" is.
Voor enig steunbewijs zorgt ook Mechelien Spierings. Zij draagt eveneens een Franse naam
aan: “het eigenaardig stuk land, het Calanderland”, waaruit een cijns aan de abdij van
Echternach moest worden betaald. “Kalanderen” duidt op het mangelen en glanzen, een bewerking van textiel. Het is onze eerste aanwijzing dat textiel (wol en wellicht ook vlas) voor Gestel
een rol van betekenis heeft gespeeld.
Zegenwerp, De Brouwmeer, Haanwijk, en Wielse hoeve versus Mugheuvel, Horzik,
Boecop en Ravenschot, Gestel
Sint-Michielsgestel is rijk aan oude namen die even fraai als irrationeel zijn. Want wat betekent
in ‘s hemelsnaam “Zegenwerp”? Of “Brouwmeer”? De namen komen in recentere stukken voor
dan Tede en Rumelacha, maar men kan er zeker van zijn dat de namen aanzienlijk ouder zijn
dan het jaar waarin ze aan ons zijn overgeleverd. Als we op zoek gaan naar klankgelijkenis, dan
zijn een aantal aan de noordelijke oever gelegen toponiemen niet op oud-frans terug te leiden
(Mugheuvel, Horzik7, Gestel). Daar zijn we dus snel mee klaar. Welke betekenisachtergrond ze
mogelijk wel hebben moeten we later nog maar eens bespreken.
Zegenwerp en De Brouwmeer zijn conform mijn hypothese wel te verklaren. Zo heeft De
Brouwmeer een sterke klankovereenkomst met “broyeur” (stampmolen, vlasbreker). Ik kom er
verderop nog op terug. Bij Zegenwerp (1306) is het iets lastiger. Ik denk dat het een samentrekking is van “te seters” en “wharf”. De seters kwamen we hierboven al als toponiem tegen,
“wharf” is Frans voor “laad en loskaai”. Niet zo vreemd, zo dicht als Zegenwerp bij de oever van
de Dommel ligt.
Bij Haanwijk lijkt het of we een logische verklaring kunnen geven door te verwijzen naar het
bekende pluimvee van die naam. Het is bij de oudste toponiemen echter erg ongebruikelijk om
er dierennamen in te verwerken.
Zo verwijst ook de Wolfskamer in Vught niet naar het gevaarlijke dier dat daar eens rondgezworven zou hebben, maar is “wolf” af te leiden van “welving”, waarbij het onzeker is of er
verwezen wordt naar een stenen kamer8, gebouwd op een gewelf, of dat het verwijst naar een
kromming, een heuvel in het landschap, waarop het werd opgetrokken.
Hanewic (1293) is mijns inziens een samentrekking van Amer en Wijk9, bijvoorbeeld via
“Ame(r)wijk”. Over de Amer heeft destijds wijlen de heer Smulders in Brabants Heem geschreven. Hij wees ons erop dat het woord de naam van een rivier aanduidt10, maar dat vraag ik mij
af. In de Boschprotocollen spoorde hij de namen Amervoort en Amerlaer op en veronderstelde
dat de huidige Essche Stroom vroeger die naam “Amer” zou hebben gedragen. Prof. Blok
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meent dat amer een gewoon zelfstandig naamwoord is dat een rivier aanduidt11. Blok is een
autoriteit op het terrein van de middeleeuwse geschiedenis en evenzeer op het terrein van de
naamkunde. Men moet van goeden huize komen om het beter te weten. Toch vond ik nog een
andere verklaring. Een oudere historicus, Bal (1668), kende het woord in een andere betekenis.
Met betrekking tot het in België gelegen Puurs beschrijft hij: “Aen den Vliet ligghen de twee
amers ofte de plaetsen om hout, mest, steen, calck, enz te laeden oft te lossen ut de schepen.
De groote amer is geleghen aende wylecamerehoeve met huys ende hof, waer het veer van
Puerse gehouden wordt door den schipper van Puerse. De cleijne amer is nyet behuyst ende
dient oock voor t laeden ende lossen”12.
In die voor mij zeer waarschijnlijke verklaring - is Amervoort dus een voort (rivieroversteek) bij
de laad- en losplaats aan de rivier, Ammerzoden (vroeger Ambersoye) een ooi aan de rivier
waar overslag van goederen plaats vond, en Amerlaer een dergelijke plek bij het “laer” (bos). In
Luik is er een Amercoeur, een wijk binnen de stad13. En in het Frans is aanmeren “amarrer”. Zou
van dit woord “amer” of “amarrer” dan ook het woord “aanmeren” afgeleid zijn? Haanwijk is in
mijn optiek dus een op- en overslagplaats aan de Dommel.
Ook Mechelien Spierings meldt een amer en wel de “Borgh-amer”, gelegen nabij Nieuw Herlaar
aan de Dommel14. Het toponiem komt voor in een afschrift uit 1750 van een authentieke akte
van 1340, waar het toebehoren van Nieuw Herlaar staat opgesomd15.
Dat het bij deze "Borgh-amer" ook om een laad- en losplaats gaat blijkt niet alleen uit de tekst
van de akte zelf, waar staat: Borghamer met allen houten gelijk, als zij daer gelegen zijn,
Waarbij we “houten” mogen interpreteren als de aanlegsteigers. Ook uit het artikel van
Mechelien Spierings blijkt het, als zij schrijft: “Als de schepenen van Gestel in 1590 een koe
moeten verkopen die wegens belastingschuld in beslag genomen was, gaan ze ermee naar
Nieuw Herlaar, alsof daar een soort markt was. Van 21 maart 1618 is er een getuigenis dat
zeker "Plaecxke aan de Balck op Haenwijk " (de overgang bij de watermolen bij Nieuw Herlaar),
altijd gebruikt is als publieke laad- en losplaats. De getuigen vertellen dat zij aldaar op de kant
van het water gelost en geladen hebben hooi, mest, strooisel, rijshout e.a. dat zij met pleijten en
schuiten van den Bosch aanvoerden”16. Bij de Dommel-verbreding in 1970 werden houtconstructies van enkele eeuwen oud gevonden die zouden kunnen wijzen op een haventje of
aanlegplaats17, wat is overtuigender? Er was daar ooit - je zou het, als je nu ter plekke rondkijkt,
niet eens meer vermoeden - volop bedrijvigheid van drie watermolens en wel zestien
brouwerijen18.
Ik nog graag een afleiding voor de Wielse Hoeve willen presenteren. Maar die heb ik niet. De
Wielse hoeve heette vroeger Ten Wyell en hoewel ik er geen Germaanse stam in vermoed, kan
ik er geen aannemelijke op het Frans georiënteerde verklaring voor vinden. Ten Wyell was een
eigengoed van de heren van Herlaar19.
Ten slotte “Boecop” en “Ravenschot”. Mogelijk zijn de namen oud, maar ze zijn van elders en
als Gestels toponiem zijn ze jong. Het zijn de namen van de geslachten die zich in SintMichielsgestel vestigden. Het geslacht “Boecop” deed dat in de zestiende eeuw20.
Een verklaring
Stel dat mijn hypothese juist is, en dat inderdaad een aantal toponiemen in de omgeving van
Halder van (oud-) Franse woorden zijn afgeleid, hoe kan dat dan worden verklaard? Laten we
daarvoor eerst een stukje taalgeschiedenis ophalen.Onze geschiedkundigen zeggen dat de
Romeinen toen zij hier wegtrokken de woordenschat van de hier wonende Galliërs aardig
hadden verrijkt met Latijnse woorden. Na het terugtrekken van de Romeinen zijn de Germaanse
stammen uit het noorden Brabant ingetrokken. Zij onderwierpen de oorspronkelijke GalloRomeinse inwoners en brachten op deze wijze hun taal in. De volken die zo ontstonden worden
in hun mix aangeduid met de Franken en zij ontwikkelden een tweetalig Frankenrijk, eerst onder
de Merovingers en vervolgens onder de Karolingers. Nadat een groot deel van Noord Frankrijk
gegermaniseerd was, drong de Romeinse cultuur overal noordwaarts. Deze herromanisering en
de daarmee gepaard gaande taalontwikkeling deed een taalgrens ontstaan die in principe in de
tiende eeuw tot stand kwam. Die taalbeïnvloeding is omvangrijk geweest door onder andere de
prediking en de daarmee gepaard gaande stichtingen van kloosters en kerken, de handel en het
rechtssysteem. Germaanse woorden werden ingevoegd in Latijnse teksten. Door nieuwe culDe heertgang jaargang 14, oktober 2008
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tuurstromen en nieuwe technieken ontstonden nieuwe woorden. Boven de taalgrens ontstond
zo een taal die doorspekt was met woorden van diverse herkomst. De Vooys betoogt dat de
taalgeschiedenis vóór 1300 niet in kaart te brengen is, maar dat wel de grote invloed van het
Frans op de taalschat in Vlaanderen is te benoemen. Met name door de aanraking van de
Vlaamse adel met de Franse, zou bij de hogere standen al snel tweetaligheid ontwikkeld zijn.
Stedelijke patriciërs volgden het voorbeeld van de adel op. Pirenne stelt dat aanzienlijke
kooplieden vanwege hun buitenlandse betrekkingen verplicht waren het Frans te leren.
Aangenomen wordt dat deze invloed van het Frans zich vooral in de 12e eeuw gemanifesteerd
heeft.
Er zijn verschillende woorden, aan het Frans ontleend, die hier ingang gevonden hebben.
Hiervoor werd al het bekende voorbeeld van het aan het Frans ontleende kouter genoemd,
maar er zijn er meer. Dergelijke woorden vinden we verspreid over brede gebieden. Maar in ons
geval gaat het om verschillende woorden die geen algemene spreiding hebben, en zich beperken tot het gebied rondom Halder. Het moet dus wel zo zijn dat de Van Herlaars met hun
gevolg, deze Franse namen naar Halder hebben gebracht. Dat moet vrij vroeg zijn gebeurd,
half of eind 11e eeuw, want we kennen ze uit een akte van 1099. Die Franse toponiemen zijn in
de loop van de tijd door de plaatselijke bevolking aangepast aan hun manier van spreken,
gewoon omdat zij de woorden niet begrepen of omdat zij de betekenis ervan vergeten waren.
De Eyken Leeuw
De vraag moet nog beantwoord worden wat de hypothese voor gevolg heeft. In de eerste plaats
moeten we dan vaststellen dat de in de 13e eeuwse teksten genoemde namen van de aan de
abdij van Echternach in 698/699 geschonken goederen niet de oorspronkelijke namen zijn (die
moeten Gallo-Romaans zijn geweest), maar de namen waaronder de toponiemen in de tijd
waarin de teksten zijn geschreven, bekend waren. Die tijd is de tijd van het Liber aureum
Epternacensis, omstreeks 1225. Het schenkingsjaartal blijft daarbij natuurlijk intact.
Een ander gevolg kan zijn dat we met iets andere ogen naar de overige toponiemen kijken die
in dat gouden Echternachse boek zijn opgenomen. De discussie daarover is al geruime tijd
gesloten, maar ik ben zo vrij ten aanzien van één toponiem twijfel uit te spreken.
Daarvoor wil ik eerst even stil staan bij een toponiem dat door Knippenberg werd gevonden:
“den Eyken Leeuwen, achter het Loo”, elders genoemd de “Eyken Leeuw tot Nieuw Herlaar” en
de erbij gelegen “Roode Leeuws weyde21”. Het Loo is aan de Dommel gelegen tussen Halder
en de Brouwmeer. In de eerste plaats herhaal ik mijn opmerking dat fantasienamen in oude
toponiemen niet voorkomen. Gelet op mijn hypothese zou ik voor "leeuw" dus "lieu" willen
lezen. “Lieu” betekent “Plaats”, welk toponiem in de regio niet vreemd is22. Het is gebruikelijk
“rode” te zien als afkomstig van “rooien”. “Rode” verwijst dan naar een plaats waar bos werd
gerooid. Er zijn nog een paar alternatieven. Vanwege de Franse herleiding valt ook te denken
aan “roter” of “roue” hetgeen naar de ronde vorm van het terrein kan verwijzen. Maar veel meer
valt te denken aan “rotten”, een fase in de bereiding aan vlas.
Bijzonder is de combinatie van leeuw (lieu) en 't loo, want als ik de woorden koppel, dan ontstaat een toponiem "leu(e)tloo" welk toponiem in het oorkondeboek van Camps (1980) als
onbekend werd geduid, waar jaren naar is gezocht en dat uiteindelijk is gelegd bij Lindel (B)23.
Als mijn afleiding klopt, dan zou de Brouwmeer tot dat Leuetlaus moeten behoren. Leuetlaus is
een afzonderlijke gift uit 712 aan de abdij, los van de gift van Tede, Ruimel en Datmunda, welke
gift in 699 werd gedaan. Wat weten we van De Brouwmeer?
In de tekst van de akte uit 1340 staat: “De Bruele en die blieken binnen den Bruele gelegen”.
Een Bruul, of Briel of Bril (er ligt ook een bruel in Haanwijk/Datmunda: Vissersbril), is een
omheinde, een ommuurde of omwalde ruimte24. In ons geval zou je ook kunnen spreken van
een omdijkte ruimte. Die omdijkte ruimte omvat blijkens de tekst de bleekvelden. Een blik op de
kaart van Van de Weijer leert dat die ruimte ook de (wevers)huizen aan de rand van De Bleeken
tesamen met De Brouwmeer moet hebben omvat en misschien ook het naastgelegen 't Loo. In
de volle middeleeuwen werden villa's, hoevencomplexen vaak omheind.
In de giftakte die rond 1225 werd opgetekend, staat dat tot Leuetlaus zeven casatas, een sala,
een curticle en acht mancipia25 met vrouwen en kinderen behoorden. Het is de vraag of de akte
de situatie weergeeft van het jaar 712 of van 1225. Het is voor de monikken in 1225 logischer,
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de voor dat moment met het oog op de cijns-vordering werkelijke omvang te noemen, dan een
van de situatie in 1225 afwijkend aantal dat voor 712 zou hebben gegolden. In het liber aureus
wordt immers geen geschiedenis vastgelegd, maar de op dat moment geldende rechten. Klopt
dit uitgangspunt, dan is de kans groot dat de kaart van Van de Weijer, nog aardig de situatie van
1225 weergeeft. We tellen dan op die kaart zes huizen met toebehoren in De Bleeken en één
op het Loo, en één sala of “heeren huys”, te weten De Brouwmeer26. Tot zover lijkt alles met
elkaar in overeenstemming en lijkt het dus juist om Leuetlaus hier aan de Dommel te situeren.
Zowel “Lieu” als “Broyeur” passen in het plaatje en betreffen op het Frans terug te voeren
toponiemen.
Conclusie
Als mijn hypothese klopt, dan hebben we meer inzicht in de oorspronkelijke namen van
Zegenwerp, Haanwijk, Thede, Ruimel, Brouwmeer en Gemonde. Die namen zijn verfranst in de
tweede helft van de 11e eeuw met de komst van de uit Vilvoorde afkomstige Van Herlaars.
Herlaar is dus een importnaam.
Er heeft zich hier rondom De Brouwmeer een (wol- en) vlasindustrie gevestigd. Haanwijk en
Zegenwerp duiden op handels- en overslagactiviteiten. Handel was de "core bussiness" van de
Van Herlaars.
Gestel valt buiten het gebied van de Van Herlaars, maar dat wisten we eigenlijk al: er was in
oude stukken altijd al sprake van "Gestel bij Herlaar gelegen", maar bovendien doet Liesbeth
van Rotselaar, als toenmalig houdster van het leen van Gestel op zeker moment twee keer
leenverhef: één keer voor Herlaar en één keer voor Gestel, zodat we zeker weten dat Gestel
aanvankelijk niet tot de invloedssfeer van de Van Herlaars heeft behoord.
Synthese
Hoe past het vorenstaande nu in het geschiedenisplaatje van Sint-Michielsgestel? Zonder de
pretentie te hebben het definitieve plaatje te kunnen schilderen kom ik tot de volgende schets.
In het midden van de 11e eeuw komen de van Herlaars vanuit Vilvoorde naar onze regio. In
1099 moeten zij gevestigd en vooraanstaand zijn geweest, want zij treden in dat jaar op als
getuigen bij de grafelijke leenopdracht van Orthen aan de bisschop van Utrecht. Mogelijk vestigden zij zich op Ter Wyell of kozen dat als administratief centrum, centraal ten opzichte van
enkele belangrijke Brabantse heidegebieden, gelegen aan de Dommel, waardoor het vervoer
van handelswaar eenvoudig was. Zij ontwikkelden zich als rijke kooplieden, betrokken in de
wol- en linnenhandel, later zelfs familiair verknoopt met Bossche en Dordrechtse koopliedenfamilies. Hun invloed en rijkdom konden zij aanwenden om ook Gestel zelf in hun greep te krijgen. Misschien waren zij bij hun komst reeds voogd voor de Echternachse goederen in Gestel,
Esch en elders in Brabant, of zijn zij het later geworden. In Gestel zetten zij hun vazallen in
Zegenwerp, Haanwijk, waar land- en waterwegen elkaar kruisten, en verder in Tede, Ruimel en
Brouwmeer. Toen de Dommel ter hoogte van Ruimel een andere loop nam, op natuurlijke wijze
of daartoe afgedamd, ontstond in Tede de mogelijkheid met watermolens tot enige vorm van
industrialisatie te komen. Aanvankelijk wonend op Ter Wyell of nabij Tede (waar een motteburcht wordt verondersteld) schoven zij met hun woning op naar Oud Herlaar, van waaruit de
controle op het achterland beter was uit te voeren, om vervolgens aan het eind van de dertiende, begin veertiende eeuw het gebied te verlaten en zich in Ammerzoden te vestigen27.

1 Harrie Maas: De herkomst van de naam "Maaskantje". In: Griensvenneke, 2003, pag 22 ev2
2 Ik trof in Den Heerdgang (aug 1995) wel een verklaring aan van een onbekende auteur: volgens deze
bestaat het woord uit “Rume” en “Lacha”, waarvan het eerste klankverwant zou zijn met “Ruimte” en
het tweede op water duidt, we kennen immers ook de aan een meer gelegen Maria Laach: Ruimte aan
het water. Overtuigd ben ik niet: deze uit het Germaans afgeleide namen zouden dan vaker in Brabant
voor moeten komen. Bovendien is het toponiem dan niet specifiek genoeg.
3 Zie bv A Verhulst en DP Blok: De agrarische nederzettingen. In: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden.
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4 Omdat de hoogtekaart op kleur is gebaseerd, is zij niet bij dit artikel te voegen. Ik baseer mij op een
afdruk verkregen van de Provincie Noord Brabant.
5 Ik kwam de naam met dezelfde betekenis ook tegen tijdens mijn vakantie in Markdorf aan de
Bodensee: de Gehrenberg.
6 P. Glazema: Het kerkhof te Gemonde. ROB Berichten, 1954.
7 Mogelijk is "Horzik" een toponiem afkomstig uit de Romeinse tijd: horrik = graanschuur. Zie ook de
noten met betrekking tot Haanwijk en Wielse hoeve, verderop.
8 Een stenen kamer is een middeleeuwse hoeve, waaraan kort na de uitvinding van het baksteen, een
kamer werd bijgebouwd, dan wel dat de hoeve geheel uit dit nieuwe materiaal werd opgetrokken.
9 "Wijk" is een afleiding van het latijnse "vicus" = handelsplaats, losplaats, zeker in relatie tot de ligging
van deze "wijk" aan de rivier en zo dicht bij het Romeinse Halder. Zie DP Blok, in: Frankisch,
Merovingisch, Karolingisch, pag 53.
10 F.Smulders: Een praatje over de Amer en de Dieze, De Kleine Meijerij, 4e jaargang, 1951. en
F.Smulders: De stroom genaamd De Dieze, in Brabants Jaarboek 1950, pag 128.
11 Z.n.: Plaats en waternamen, hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het land
schap. Bewerkt collegedictaat van D.Blok. Studiereeks Bouwen aan een levend landschap, deel 22,
van de directie Bos en Landschapsbouw, 1991, pag 13.
12 Zo geciteerd door J.Verbesselt in: Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel
IX, pag 89.
13 S. Bormans, E.Schoolmeesters: Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liége, Brussel 1895, pag
186,193,431.
14 M. Spierings: De watermolens van Herlaar, Brabants Heem 1975, pag 14
15 Er staat: “Die weert, alsoo als hij gelegen is in diepen en droegen tusschen den molenstroom en
vuchteracker, De Bruele en die blieken binnen den Bruele gelegen, De Biesen en die auchhamer met
allen houten gelijk, als zij daer gelegen zijn, ….. die weijde en die mortel van den wijngaert Bergh
nederwaerts treckende totter herlaerscher brugge metten houten geheijten die mere, dat Eijkenbosch
dat men heijt, den Santbergh, den Wielbeemt, die leegt op dat Esch water ….“. Ik lees er bij raadpleging van het oorspronkelijke handschrift geen Borgh-amer, maar auchhamer. Zie ook M. Spierings:
Oud Herlaar, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid, dl 1, Het sterke huis van Oud
Herlaar, In: Brabants Heem, 1976, pag 87.
16 M. Spierings: De watermolens van Herlaar, Brabants Heem 1975, pag 17
17 W.Knippenberg: Verkenningen op Halder,St Michielsgestel In: Brabants Heem, 1970, pag 36-38.
18 De drie watermolens zijn wel bewezen, maar de opmerking over zestien brouwerijen komt voor
rekening van Mechelien Spierings.
19 Van de Wielse hoeve wordt wel gesteld dat het ooit aan de abdij van Echternach toebehoorde. Dat
wordt wel ergens door Smulders verondersteld, maar door Mechelien Spierings verworpen. Het blijkt
een eigengoed van de heer van Herlaar te zijn. Wyell komt als toponiem ook elders voor. Gedacht zou
kunnen worden aan een wiel, dat ontstaat als gevolg van een dijkdoorbraak. Het woord “wiel” zou
afkomstig zijn van het woord “walen” of “waal”. Zo zal “Wielbeemd” nabij Haanwijk waarschijnlijk wel
naar zo'n wiel genoemd zijn. Maar het is niet zeker dat “Wielse hoeve” ook zo moet zijn afgeleid. Er
kan ook sprake zijn van de “Waalse hoeve”, hetgeen zou kunnen verwijzen naar goederen in Waalre,
waar de Van Herlaars ook bezit hebben. “Wyell” kan dan de verfranste schrijfwijze zijn. Door de
koppeling aan de hoeve, het voorkomen van een Wilhusen bij het absoluut droge Nuland en de
Wylecamerehoeve in het in dit artikel opgenomen citaat over Puurs lijkt het ook iets te zeggen over de
functie van het huis. Vergelijk ook "Well" (oorspronkelijk “Vuelle”). Blok noemt Wijler, net als Wijk twee
namen die terug kunnen gaan tot de Romeinse tijd. Glazema merkt ten aanzien van de naastgelegen
Gemondse kerk op dat deze volgens de overlevering teruggaat tot de Romeinse tijd.
21 F. van Dommelen(?): De Kleine Ruwenberg en het geslacht “Toe Boecop”, in: Den Heerdgang
1993.W.Knippenberg : Verkenningen op Halder, Sint-Michielsgestel, Brabants Heem, 1970, pag 37. In
de tekst van 1340 is sprake van een toponiem het "Eijkenbosch dat men heijt". De toevoeging "dat
men heijt" geeft wellicht aan dat het bos in 1340 al was verdwenen.
22 De Plaats komt onder meer voor in Berlicum.
23 Volgens mij is de laatste beschouwing die er na een lange discussie aan werd gewijd gepubliceerd in
Tijdschrift Naamkunde 1986 (J.Molemans, Bijdrage tot de geschiedenis van de Limburgse Kempen,
voornamelijk in het licht van de namenvoorraad, pag 283), waar tevens een overzicht wordt gegeven

30

De heertgang jaargang 14, oktober 2008

24

25

26

27

van de in de loop van de tijd gegeven alternatieven te weten Luissel (nabij Boxtel), Lille (bij Overpelt)
of Lindel. Luissel is afgevallen omdat er geen Echternachse goederen liggen. Van Lille respectievelijk
Lindel is me dat nooit duidelijk geworden. Zie ook : A.J. Bijsterveld: Sinte Willebrordus eygen. Het bezit
van de abdij van Echternach in Texandriê circa 700-1300. Voorts: F.Theuws: Landed property and
manorial organisation in Northern Austrasia, in Images of the past, Amsterdam, 1991.
Gysseling geeft twee verklaringen voor het woord "bruel": hij citeert twee teksten uit 1018 en 1222,
waaruit blijkt dat de Bruel een omheinde ruimte aangeeft, omheind met een muur, een aarden wal, een
pallisade. De tweede verklaring is die waarbij "bruel" een weide aanduidt. Verdam meldt ook een
weide of beemd, maar is niet zeker van de juistheid van zijn oplossing. Hij kent het woord ook als een
plein, plaats of markt in sommige Zuid-Nederlandse steden (met name te Gent).
Camps laat de woorden “sala”, “curticle” en “mancipiis” in zijn regesten onvertaald omdat de exacte
betekenis onduidelijk is. Het woord “casatas” vertaalt hij als “hoeve”. “Sala” duidt als regel op een
groter (zaal)huis. Het begrip “mancipia” duidt op eigendomsrecht, maar van welke kant is onduidelijk.
Het kunnen eigen huizen zijn van de bewoners, of pachters. Het is evenmin duidelijk wat de gift aan de
abdij omvat: het eigendomsrecht of het recht op de meeropbrengst, de cijns. Aan het woord “hoeve”
verbinden wij als regel het begrip van een agrarische complex, maar “casatas” kan ook duiden op een
huis(je). Gelet op de formulering van de akte die afhankelijkheid suggereert, kan het best gedacht
worden aan huizen met hun pachters. De term “curticle” staat niet alleen los, maar ook in de juridische
formule “cum casis, curticlis, campis, pratis, etc” en doet het meest denken aan “hof” (court): huis, hof,
velden en weiden,etc.
Vier hoeven bevinden zich in 1769 buiten die omheinde of omdijkte ruimte. Dat kunnen latere
toevoegingen zijn geweest. Het zou daarom aardig zijn als wat meer over de bouw en
bewoningsgeschiedenis van deze huizen zou kunnen worden achterhaald. Hetzelfde geldt voor de
aard van de cijnsbetaling uit De Brouwmeer.
Ook het naast Ammerzoden gelegen Wordragen (Vurdragen) is een Echternachs bezit.
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Gestelse winkeliersvereniging circa 1960

(foto Heemkundevereniging Herlaar; gemaakt door Atelier Chr. Verzijl, Schijndel, in de Drie Zwaantjes omstreeks 1960)

Zittend van links naar rechts:
Marie van Hout, kruidenier en textiel (Theerestraat, tegenover Instituut voor Doven), Annie van der Sloot, kruidenier
(Heesakkerstraat), Jan van der Donk, elektra (Heesakkerstraat; met Harrie en Tien van den Donk), Leo Kapteijns, textiel
(hoek Theerestraat-Esscheweg), Koosje van der Donk, bakkerij (Spijt), Francien van Doorn, bakkerij (Theerestraat)
Middelste rij van links naar rechts:
Mies Wagenaars, kruidenier (Korenstraat, VéGé), Frans van Lamoen, kruidenier, tabakswaren Theerestraat, na Marie
van Hout), Jantje van Gulick, drogisterij/parfumerie (Campanulaplein), Jan Merx, kruidenier (?), Antoon van Buuren,
smederij (+ winkel, Petrus Dondersplein/Nieuwstraat), Harrie van Zon, kruidenier, Spar (Ruwenbergstraat), Jos van de
Oetelaar, mode/textiel (Nieuwstraat), Henk Schuurmans Ant. zn., kruidenier (?), Toontje Goossens, slagerij (eerst Petrus
Dondersplein, later Hortensiastraat), Jan Raaijmakers, slagerij (St. Michielsstraat), Marinus Schellekens, kruidenier,
(Spijt), Wim Pennings, woninginrichting, (Nieuwstraat), Henk van Buuren, rijwielhandel, (Campanulaplein), Pinus
Immens, loodgieter/verwarming (Nieuwstraat)
Achterste rij van links naar rechts:
Gerrit Nillezen, slagerij, (Ruwenbergstraat), Harrie van der Loo, groenten, (hoek Heesakkerstraat/Spijt, waar nu van de
Wal zit), Mies van der Donk, speelgoed/galant St. Michielsstraat, de Goedkope Bazaar), Coen van Buuren, rijwielhandel, (Spijt), Bert van Berkel, kruidenier/melkhandel, (Spijt, Zuivelhoekje), Piet van der Donk, textiel/mode, (St. Michielsstraat), Frans Stender, klokken/juwelen, (Petrus Dondersplein), Jos Pijnenburg, antiek, (Ruwenbergstraat), Jo van de
Coevering, groentenhandel Campanulaplein)

Weet u meer van deze foto? Laat het ons weten. Stuur uw informatie naar ons redactieadres
Schijndelseweg 3, 5271 BK Sint-Michielsgestel of naar ons e-mailadres
info@deheerlijkheidherlaar.nl
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