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Voorwoord van de redactie

Heden en verleden wisselen elkaar af in deze editie van Den 
Heertgang. We gaan nog eens terug naar de Gestelse kerk van 
het begin van de 18e eeuw. Wie daar begraven lagen zagen we 
in de vorige Heertgang. Deze keer zien we wat de leden van 
de belangrijke families deden en, interessanter, hoe die families 
met elkaar verweven waren.

Gastschrijfster Lenie Schoones neemt ons mee naar het nabije 
verleden en geeft ons een mooie inkijk in het leven van een 
boerengezin en de veranderingen in het bedrijf op het Sterre-
bos. Aansluitend wordt verhaald hoe de verwerking van de melk 
evolueert en hoe de melkboer langzaam maar zeker uit het 
straatbeeld verdween, naarmate het heden naderbij kwam.
En een heel bijzonder verhaal over een eenvoudige Gestelse 
timmerman die onder een beroemde architect werkte en die in 
een van diens prachtige scheppingen een spoor naliet, dat in 
het heden weer tevoorschijn kwam.
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vestingstad, middelpunt van bestuur en handel. 
De families die wij tegen komen op de kastelen 
en landhuizen in Sint-Michielsgestel hoorden bij 
de elite van ’s-Hertogenbosch. Zij hadden vaak 
een woning en functie in de grote stad ’s-Herto-
genbosch. 

Een paar zaken die opvielen
Bij de begraafplaats die de mensen kiezen komt 
de familie, het geslacht, op de eerste plaats. De 
mensen die hier begraven worden in de kerk 
met een bijzondere gedenksteen of wapenbord 
woonden in de kastelen en landhuizen in de 
omgeving of in ’s-Hertogenbosch. Dat geldt ook 
voor de pastoors en drossaards die gedurende 
een belangrijk deel van hun leven hier in Sint-
Michielsgestel een belangrijke positie hadden. In 
de onrustige overgangstijd van Hertogdom naar 
Republiek komen wij personen tegen die hier 
begraven werden om dat ze hier toevallig waren 
toen ze overleden.

Een bijzondere positie neemt de familie Coenen 
op het kasteel Zegenwerp in. Kasteel Oud-
Herlaar had zijn eigen kapel met kapelaan en 
hoorde kerkelijk bij de pa-
rochie van Vught, kasteel 
Nieuw-Herlaar lag dicht bij 
het kerkje op Ruimel, maar 
bij Zegenwerp hoorde de 
kerk van de parochie Sint-
Michielsgestel. Er loopt 
één duidelijke lijn door de 
hele lijst van Job de Lange 
heen: Zegenwerp. 

De wapens in de glazen
Van der Aa, Moninx, Wesemale, Diest, Van 
Campen, Berwouts en Van Erp 
De laatste twee nummers in de lijst van Job de 
Lange brengen een verrassing: geen grafsteen, 
geen wapenbord maar de wapens die staan in 
de ‘glasen’ van de kerk en in het ‘glas in t choor’. 
De kerk is gebouwd in de tweede helft van de 
15e eeuw en verving de tufstenen kerk die een 
versierde grafkelder had. Wie daarin begraven 
waren weten wij niet. Job de Lange bezocht de 
kerk een 250 jaar na de bouw. Gebrandschil-
derde ramen zijn kostbaar en kwetsbaar. Uit 
welke tijd de gebrandschilderde ramen stammen 
is onduidelijk.

In de glasramen van de kerk staan de wapens 
van zeven families. Het zijn bekende Brabantse 

geslachten met bezittingen en bestuursfunc-
ties in de stad ’s-Hertogenbosch, de Meierij en 
daarbuiten. Ga je de familieverbanden na – en 
er waren heel veel verbanden, want het geld en 
de macht moet binnen de families blijven – dan 
is het net een kluwen draden die in de war zit. 
Trek je aan een draad, dan kom je ze allemaal 
tegen. Kijk bijvoorbeeld naar de naam van de 
eerste persoon die door de Heren van Oud-
Herlaer werd beleend met het goed Zegenwerp: 
Gerard van Randerode gezegd van der Aa, zoon 
van Gerard en Catharina Monicx of wel Christina 
van Erp. 

Eind 19e eeuw heeft de heer F. Th. de Raadt in 
het archief van een kasteel in België een oud 
handschrift gevonden. Het handschrift bevat 
aantekeningen van Job Martin de Lange: lange 
lijsten met beschrijvingen van de wapens en 
inscripties op de grafstenen en wapenborden in 
de kerken van de Meierij van ’s-Hertogenbosch. 

Job de Lange heeft de oude bakstenen kerk van 
Sint-Michielsgestel bezocht in de periode 1704-
1719. In het vorige nummer van den Heertgang 
van Oktober 2012 hebben wij deze lijst van Job 
de Lange gepubliceerd; het boek van F. Th. de 
Raadt staat in de bibliotheek van het archief 
BHIC. In dit artikel kijken wij naar de personen 
die genoemd worden door Job de Lange. 

Een overzicht met de namen van de personen
In de tabel aan het eind van dit artikel staan de 
namen van de personen genoemd door Job de 
Lange. Bij iedere naam staat het jaar op de graf-
steen en het nummer van de vermelding in de lijst 
van Job de Lange.

Het opstellen van de namentabel gaf proble-
men. Verschillende teksten op de grafzerken en 
wapenborden waren voor Job de Lange moeilijk 
tot niet te lezen; er zitten dus fouten in de jaartal-
len en delen van namen ontbreken. De jaartallen 
hebben wij in de tabel ongewijzigd overgenomen. 
Onvolledige namen hebben wij waar het mogelijk 
was aangevuld. Woonde de persoon in Sint-
Michielsgestel of had hij er een belangrijke functie 
dan hebben wij dat kort vermeld.

Familienamen waren voor 1800 niet officieel in 
gebruik maar de familie speelde een belangrijke 
rol, kijk maar naar de wapens. Om een beetje 
orde te brengen in de verzameling namen hebben 
wij aan iedere persoon een familienaam toege-

voegd. De bij een persoon aangegeven familie-
naam komt in ieder geval niet van Job de Lange. 

Het is niet mogelijk in een kort artikel iedere 
persoon apart te behandelen. Er worden ook 
personen genoemd waarvan ons verder niets 
bekend is, maar de meeste namen komen wij 
tegen bij de belangrijke families uit Brabant. Sint-
Michielsgestel ligt dicht bij ’s-Hertogenbosch. De 
stad van de hertog was in die tijd een machtige 

Grafstenen in de kerk van sint-MiChielsGestel
Nico van Hengstum

Wapens en inscriptien van de sculpturen, tombes en zarken,
item meest alle de blazoenen,

soo in de kerken in de Meyerye van ’s-Hertogenbosch als Gorinchem

Naar een oud handschrift uitgegeven door F. Th. de Raadt.
Helmond, 1898

Over Job de Lange (1652-1732)
Onderzoek door Jef van Veldhoven leert ons 
dat Job Martin de Lange niet alleen het Wa-
penboek van het Lieve Vrouwe Broederschap 
van ’s-Hertogenbosch heeft geïllustreerd maar 
ook zijn eigen stamboom.
In maart 1714  werd hij met een aanbeveling 
van de Bossche kerkenraad lid van de Her-
vormde gemeente in Sint-Michielsgestel. Op 
27 juni 1716 werd hij benoemd tot schepen van 
Sint-Michielsgestel. Die functie heeft hij uitge-
oefend tot aan zijn dood op 3 februari 1732.

Het bestuur van de Heerlijkheid
Sint-Michielsgestel behoorde tot de Hoge 
Heerlijkheid Herlaer. De Heer van de Hoge 
Heerlijkheid Herlaer had drie belangrijke func-
tionarissen: 
de drossaard was verantwoordelijk voor de 
orde en het gezag in het gebied; hij vertegen-
woordigde dus de Heer; 
de rentmeester voerde het financiëel beheer; 
de kastelein was de huismeester van het 
kasteel Oud-Herlaar. 
Zij werden voor het leven benoemd door de 
heer van de Heerlijkheid Herlaar. Het ambt 
was niet erfelijk. De functies konden door één 
of meerdere personen vervuld worden.

Het wapen van de 
familie van der Aa

Het oudste leenregister waarin “Nyent Her-
laer” is opgenomen dateert van 1418 en er is 
dan al sprake van tenminste drie generaties 
erfopvolging. De heren van Nieuw Herlaer 
zijn vanaf ca. 1315 bekend. De eerste heer is 
Gerard van der Aa. Omtrent de reden van de 
stichting van het leen moeten we raden, maar 
het heeft waarschijnlijk veel te maken met het 
systematisch geschikt maken van de omlig-
gende gronden voor bewoning en het aan-
brengen van een bestuurlijke structuur. 
(Ruud van Aart: Kasteel te Halder. Nieuw Her-
laer, bouw en bewoningsgeschiedenis
van een kasteel in Sint-Michielsgestel)

Bij de wapens “in de glasen” moeten we niet denken aan 
de prachtige, maar veel jongere glas-in-loodramen, die 
we nu kunnen zien in oude kerken. De hier afgebeelde 
familiewapens in een raam in een Vlaams interieur van 
1425 geven een betere indruk van hoe de wapens in de 
Gestelse kerk er waarschijnlijk uit hebben gezien.
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Kasteel Nieuw-Herlaar met bijbehorende gron-
den was een leen van de Hoge Heerlijkheid 
Herlaer. Volgens een oorkonde uit het jaar 1340 
draagt Diederik van Horne, heer van Herlaar, het 
goed Nieuw-Herlaar in leen op aan Willem van 
der Aa zoals eertijds zijn vader het in erfleen had 
gegeven aan Gerard van der Aa. Het landgoed 
en kasteel Nieuw-Herlaar bleef tot circa 1500 
in het bezit van de familie. Na een rommelige 
periode is het kasteel in 1532 in handen van de 
familie Proeninck van Deventer. Van deze familie 
komen wij in de kerk van Gestel één graf tegen: 
graf 31 van Juffruw Maria Proeninck van Deven-
ter, jaar 1639.

Zegenwerp, landgoed en kasteel 
Het landgoed Zegenwerp is afkomstig uit de 
vroege middeleeuwen, een “curtis” uit de tijd dat 
de Dommel langs de houten kerk van Gestel 
stroomde en ’s-Hertogenbosch nog letterlijk al-
leen bos was. In 1385 werd het goed Zegenworp 
met toebehoren overgedragen aan de Heer van 
Herlaer, daarbij is aanwezig Heer Willem van Aa. 
De Heer van Herlaer geeft Zegenwerp in leen 
aan de familie Van der Aa. 
In 1443 werd Jan van der Aa beleend met ‘t goet 
te Zegheworp, over een kasteel werd nog niet 
gesproken. Het kasteel wordt wel genoemd in 

1473. Waarschijnlijk is dat Jan van der Aa of zijn 
schoonzoon Herman Coenen het kasteel heeft 
laten bouwen. Kasteel Zegenwerp is dus, net als 
de nieuwe stenen kerk, gebouwd in de tweede 
helft van de 15e eeuw.

De namen Van Campen en Moninx komen wij 
tegen op het oudste graf in de kerk. De familie 
Van der Aa kennen wij uit de artikelen van Ruud 
van Aart over het kasteel Nieuw Herlaar. Het 
geslacht Van der Aa hoort bij de kastelen Nieuw-
Herlaar en Zegenwerp. Wij beginnen daarom 
met deze familie. 

De familie Van der Aa en Nieuw-Herlaar
Over de herkomst van deze familie kan men 
lezen in het verhaal Genealogie van der Aa mid-
deleeuwen van Nico van Dinther. De naam komt 
waarschijnlijk van de hoeve ter Aa in Boxtel. De 
familie Van der Aa had veel bezittingen in de 
Meierij en verre omgeving. In het begin van de 
14e eeuw werd daaraan kasteel Nieuw-Herlaar 
toegevoegd.

Zegenwerp
De eerste van hen, die blijkens gezegd Leen-
register door de Heeren van Oud-Herlaer met 
dat goed werden beleend, was Gerard van 
Randerode gezegd van der Aa, ridder, zoon 
van Gerard en Catharina Monicx of wel Chris-
tina van Erp. 

Zijne vrouw was Anna van Schoonhoven 
Jansdochter, die na doode van haren man 
den 16e Juni 1473 non werd in het voormalig 
St. Geertruiklooster te den Bosch, waaraan zij 
ter voltooiing daarvan eene aanzienlijke gift 
deed. 

Den 10 Dec. 1444 had zij voor Schepenen 
van den Bosch (Reg. no. 41 f. 24 recto) af-
stand gedaan van het vruchtgebruik van den 
,,curtis,” genaamd tghoet te Zegheworp, ten 
behoeve van hunnen zoon Jan van der Aa
(Sasse, Zegenwerp Taxandria 1992)

Hierboven een schematisch overzicht van de afkomst van de personen genoemd op de oudste graven in de stenen kerk 
van Sint-Michielsgestel. De nummers 3, 1 en 4 zijn de nummers die Job de Lange aan hun graven gaf. Twee correcties: 
Mechteld van Campen (graf 1)  is overleden in 1555 en Christoffel Spierinks van de Kleine Ruwenberg was gehuwd met 
Margriet Coenen; dochter Mechteld trouwde met Gerrit van Boecop.

Op deze in de lijst gefotografeerde kaart van het landgoed Zegenwerp is duidelijk te zien dat er ooit een groot kasteel 
heeft gestaan, compleet met slotgracht en ophaalbrug. De uitsneden uit de kaart tonen het kasteel in zijn volle glorie. 
Foto: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, objectnummer 58.988

DE UITSNEDEN KUNNEN IVM BEELDKWWALIEIT 
NIET GROTER DAN HOE ZE IN DE KAART STAAN
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Overdracht Zegenwerp aan schoonzoon 
Herman Coenen
In de tijd dat de familie Van der Aa vertrekt van 
Nieuw-Herlaar, verlaten ze ook Zegenwerp, 
maar dit laatste op een meer geordende ma-
nier. Maria van der Aa, een dochter van Jan van 
der Aa en zijn vrouw Maria Pels, trouwde met 
Herman Coenen. In 1473 draagt Maria Pels het 
huis Zegenwerp en bijbehorend landgoed over 
aan haar dochter Maria en schoonzoon Herman. 
Herman Coenen overleed in 1488, zijn vrouw 
Maria in 1530. Ze zijn niet in de kerk van Sint-
Michielsgestel begraven.

De oudste grafstenen in de stenen kerk
De oudste grafsteen is de steen van Aert van 
Campen en zijn vrouw Agnes met het jaartal 
1492. Job de Lange geeft het jaartal 1422 maar 
dat moet zijn 1492. 
Wij kennen uit de archieven een Aert van 
Campen die in de jaren 1477-1492 drossaard, 
rentmeester en kastelein was op kasteel Oud-
Herlaar. Hij was getrouwd met Agnes Monicx. 
Aert van Campen komen wij ook als Jonker 
Arnold van Campen tegen bij de schepenen van 
’s-Hertogenbosch. Dat is niet ongewoon. De 
schepenen van ’s-Hertogenbosch en de dros-
saards van Sint-Michielsgestel kwamen in tijd 
van het Hertogdom Brabant uit dezelfde belang-
rijke Brabantse families. 

De families Van Campen en Monicx zijn oude 
belangrijke Brabantse geslachten. Bij de sche-
penen van ’s-Hertogenbosch komt de familie 
Monicx 13 keer en de familie Van Campen drie 
keer voor. In Sint-Michielsgestel is Jan Monix in 
de jaren 1422-1433 drossaard, rentmeester en 
kastelein op kasteel Oud-Herlaar. 

De wapens van de familie Van Campen en van 
de familie Monicx staan in de ‘glazen’ voor in 
de kerk en op de grafsteen. Het wapen van de 
familie Van Campen bestaat uit een zwaan. Het 
wapen van het geslacht Monicx bestaat uit drie 
met een hermelijnstaart beladen koeken. De 
koek linksboven is vervangen door het wapen 
van het geslacht Van der Aa – in termen van de 
heraldiek heet dat een vrijkwartier. Dit kan wijzen 
op een relatie tussen het geslacht Monicx en het 
geslacht Van der Aa.

De kinderen van Aert van Campen en Agnes 
Monicx
Van Aert van Campen en Agnes Monicx komen 
wij in Sint-Michielsgestel twee kinderen tegen: 
de zoon Maarten en de dochter Mechteld. 
Mechteld van Campen trouwde met Corstiaan 
Coenen, heer van Zegenwerp, zoon van Herman 
Coenen. Corstiaan Coenen en zijn vrouw Mech-
teld van Campen liggen begraven en kerk van 
Sint-Michielsgestel (graf nummer 1).

Het ambt van drossaard is niet erfelijk. Maarten 
van Campen volgde zijn vader dan ook niet op 
als drossaard. Maar hij trouwde wel met Mech-
teld van Dommelen en zij was de dochter van 
Ywan van Dommelen, die de vader van Maarten 
opvolgde als drossaard van Sint-Michielsgestel.
De familie Van Dommelen woonde ook in ’s-
Hertogenbosch. Mechelien Spierings meldt dat 
Maarten van Campen kastelein is geweest van 
het kasteel Oud-Herlaar. Wij komen hem in 1499 

tegen bij de verkoop van het kasteel de grote 
Ruwenberg. 

Margriet Coenen, een dochter van Corstiaan 
Coenen en Mechteld van Campen, trouwde met 
Christoffel Spierinck, heer van de kleine Ru-
wenberg. Hun dochter Mechteld Spieringh was 
gehuwd met Gerrit van Boecop, heer van de 
kleine Ruwenberg. 
Een kluwen van families met de kern ervan in 
’s-Hertogenbosch, die in Sint-Michielsgestel voor 
korte of langere tijd zakelijke belangen hadden 
en daar woonden op Nieuw-Herlaar, Zegenwerp, 
de Grote Ruwenberg en de Kleine Ruwenberg.

De familie Coenen van Zegenwerp
Het eerste graf in de aantekeningen van Job de 
Lange is het graf van Corstiaen Coenen en zijn 
huisvrouw Mechteld van Campen. Op de graf-
steen staan de wapens van de families Coenen 
en Van der Aa aan de mannellijke kant en bij de 
vrouw de wapens van Van Campen en Monix: 
Corstiaan is een zoon van Herman Coenen en 
Maria van der Aa; zijn vrouw Mechteld is een 
dochter van Aert van Campen en Agnes Monicx. 
De familie Coenen hoorde bij de belangrijke 
families van Brabant; in 1254 werdt Godfried 
Coenen al benoemd tot schepen van ’s-Herto-
genbosch. 

Corstiaan Coenen was schout van Kempenland 
en in 1472 schepen van ‘s-Hertogenbosch, lid 
van de Lieve-Vrouwe-broederschap. Hij was 
een invloedrijk en rijk man. De opening van 
zijn testament was een belangrijke gebeurtenis 
en gebeurde in de aanwezigheid van de voor-
naamste ingezetenen van ’s-Hertogenbosch. 
Zijn nageslacht gebruikte dan ook regelmatig de 
familienaam Coenen van Zegenwerp. 
Het kasteel Zegenwerp en de familie Coenen 
hoorden bij de parochiekerk en de plaats Sint-
Michielsgestel. Het kasteel Zegenwerp met de 
gronden die erbij hoorden, grensde aan het 
centrum van de plaats met de kerk, de Plaets. 
Het kasteel Zegenwerp was door bruggen over 
de Dommel en wegen verbonden met de kerk. 
De familie Coenen woonde op Zegenwerp toen 
de kerk net gebouwd was. In de kerk werden 
veel heren en vrouwen van Zegenwerp en aan-
getrouwden begraven. De andere kastelen en 
landhuizen werden regelmatig verkocht,  maar 
de familie Coenen hoorde een 250 jaar lang 
bij Zegenwerp, bij de parochie en plaats Sint-
Michielsgestel. 

3 Aert van Campen (1492) en Agnes Monicx
11 Jan van Gerwen (1505), priester
2 Jonker Lambert Millinck (1519) en Lutgard van der Velde (1527)
4 Machtelt Monicx (1525) vrouw van Claes Spierings van de Kleine Ruwenberg
1 Corstiaen Coenen (1531) en Mechtelt van Campen (1555)

3 
Hier leet begraven Aert van Campen,
 sterft in ‘t jaer 1422 op St.Symoen 

en Jude Apostelenavont en juffrouw Agnes, 
sijn huysvrou, die sterft ….

(Wapens: Campen en Monicx, als bij 1)

110. Jonker Arnold van CAMPEN, schepen benoemd in 
1472, 1479 en 1492, in welk laatste jaar hij op St. Simon 
en Judasavond (27 October) kwam te overlijden en door 
Adam Roempot werd vervangen. Hij was lid der Lieve-
Vrouwe-broederschap, kerkmeester der St. Janskerk en 
had getrouwd Agnes Monincx Jansdr. Zijn zoon Maarten 
kwam ook in den schepenstoel. Deze maakte met zijn 
gade Geertruida van Dommelen 6 Juni 1521 hun testa-
ment voor de notaris Daniel van Vlierden. Hij stierf nog 
in hetzelfde jaar en werd door Mr. Jan van Breugel Wil-
lemszn. als schepen opgevolgd.
(Uit Bossche Schepenzegel)

117. Jonker Christiaan COENEN, 
schepen in 1444 en 1452. Hij is gehuwd 
geweest met Lamberdina Bervoets. Zijn zoon 
Herman bezette ook tweemaal de schepen-
stoel en wel in de jaren 1472 en 1478 en werd 
in 1479 door Hendrik van Hoorne, beleend 
met Oud-Herlaar, een adellijk goed onder St. 
Michiels Gestel. Door zijn huwelijk met Maria, 
erfdochter van jonker Jan van der Aa, heer 
van Zegenwerp, schepen en raad te ‘s-Her-
togenbosch, en Maria Pels, kwam hij mede 
in bezit, van gezegd kasteel onder genoemd 
dorp gelegen. Hij was lid der Lieve-Vrouwe-
broederschap en stierf in 1488. Van het ge-
slacht Coenen hebben van de helft der 13e tot 
in de tweede helft der 17e eeuw verscheidene 
leden zitting in de regering van ‘s-Hertogen-
bosch gehad. De eerste was Godfried Coe-
nen, die in 1254 tot schepen werd benoemd 
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De Republiek, 1630-1710
Na de inname van Den Bosch in 1629 namen 
de nieuwe machthebbers geleidelijk de macht in 
Sint-Michielsgestel in handen In 1633 overlijdt 
de oude pastoor Hendrik Doolvoet. Hij is meer 
dan 30 jaar pastoor van Gestel geweest en 
wordt bijgelegd in het graf van een voorganger 
Egidius Doolvoet. (graf 6). De eerste predikant 
voor Gestel werd in 1648 benoemd. 
De families van de kastelen komen weer terug.

De kleine Ruwenberg 
Op de kleine Ruwenberg is dat de familie Boe-
cop. Deze familie is bekend in Gestel en blijft 
lang op het kasteel wonen, graven 34 (1634), 35 
(1640), 42 (1652), 45 (1666), en 44 (1668). De 
kleine Ruwenberg wordt in deze tijd genoemd 
kasteel Boecop.

Nieuw-Herlaar 
Op Nieuw-Herlaar is het veel onrustiger. Het 
kasteel is in tweeën verdeeld. Bij de graven 
komen wij de beide bewoners tegen: graf 37 van 
Goossen van Honselaar, de heer († 6-9-1630) 
en graf 31 van Maria Proeninck van Deventer, 
juffrouw († 28-11-1639). 

De grote Ruwenberg
Het lot van de grote Ruwenberg is dramatischer. 
Daar woonde de familie Van Raveschot (graf 39 
uit 1643 en 43 uit 1653). De familie Van Rave-
schot was een aanhanger van de oude orde en 
de roomsche kerk. Pastoors vinden onderdak op 
het kasteel. Dat loopt slecht af voor de familie. 
Zij verlaten het kasteel. Het kasteel wordt de 
woonplaats van de Heer Le Lyon (graf 41 1667), 
drossaard van Sint-Michielsgestel. 

De Brouwmeer 
Drossaard Sybert van Cyburg woont op de 
Brouwmeer, een oud landgoed op de linkeroever 
van de de Dommel (graf 32 en 33, 1683). 

Zegenwerp
Belangrijk voor Gestel in deze tijd is de familie 
Coenen van Zegenwerp; daarbij hoort familie 
Van Vlierden. De familie Van Vlierden is een rijke 
familie in bezit van het goed Eckart bij Eindho-
ven. Jonkheer Carel van Vlierden liet in 1695 
kasteel Eckart bouwen.

De laatste twee personen van de familie Coenen 
op Zegenwerp zijn:
- Frederik Wilhelm Coenen landhofmeester 

van den Keurvorst van Brandenburg voor het 
Hertogdom Kleef, en van den veldmaarschalk 
Maurits van Nassau. Hij wordt in 1720 nog in 
de kerk van Gestel begraven. 

- Frederik Willem Philip Carel vrijheer von 
Coenen tot Segenwerf, cornet in het Regi-
ment Garde wordt in 1721 nog beleend met 
Zegenwerp, maar hij is de laatste. In 1743 ver-
koopt hij Zegenwerp aan Johan Vorstenbosch, 
heer van Aalst.

De onrustige jaren 1565-1630 

De 29ste October van het jaar 1580 hebben de 
geuzen mijn huis in Gestel verbrand.

In 1566 breekt de beeldenstorm uit. De boven-
staande notitie van Jonker Johan van Campen in 
zijn kerkboek geeft een beeld van Sint-Michiels-
gestel in de onrustige jaren. Jonker Johan zat 
zelf veilig in zijn huis in Den Bosch.

Sint-Michielsgestel heeft veel geleden in deze 
jaren. Nog in 1625 werd de kerk beroofd door 
graaf Herman van den Berg. De bewoners heb-
ben de kastelen en landhuizen verlaten.

De familie Coenen van Zegenwerp staat aan de 
kant van de Prins van Oranje. In de strijd kom 
je de Coenens van Zegenwerp op veel plaatsen 
tegen. In 1576 deed een zoon van Christiaan 
Coenen een poging de stad ’s-Hertogenbosch 
voor de prins in te nemen. Opvallend is dat er 
deze onrustige jaren geen leden van de familie 
Coenen in de Gestelse kerk zijn begraven. Pas 
vanaf 1639 worden ze weer begraven in de kerk 
van Sint-Michielsgestel (de graven 19, 20, 21 
en 22). De laatste grafstenen uit deze periode 
zijn van personen die hier min of meer toevallig 
terecht zijn gekomen. 

Wij zien de graven van de Carthuizers: graf 15 
(1583), 14 (1587) en 13 (1594) 13. In 1577 is het 
klooster Sophia Domus in Vught afgebrand en 
de Kartuizers zijn gevlucht, eerst naar Esch en 
dan naar Gestel. Ze verblijven op de Ruwenberg 
en Nieuw-Herlaar totdat deze kastelen niet meer 
voldoende bescherming bieden en verhuizen 
dan naar het veiliger ’s-Hertogenbosch.

In graf nummer 17 liggen drie personen begra-
ven waarbij een man “gestorven in het leger”, 
een vrouw en haar zuster: Jan Jansz. van San-
elandt († 15-7-1599) [sterft in het leger] , 

S. Hadewich van de Voort [zuster van Christina] 
en Christina van de Voort († 22-2-1592).
De onrustige periode eindigt met een 30-jaar 
lange ‘grafloze’ periode. 

22 augustus 1566 breekt in Den-Bosch de beeldenstorm uit.
Een zuster van het klooster Mariënburg in Den Bosch heeft een kroniek geschreven over de ge-
beurtenissen in haar Bosch die verband hielden met de godsdiensttwisten. Over de beeldenstorm 
schrijft zij het volgende:
”Toen bereikte ons op donderdagavond, rond vijf of zes uur, het bericht dat in Antwerpen alle ker-
ken, kapellen en kloosterkerken al verwoest waren. En daarop begon men ook in de Sint-Jan hier. 
Het duurde de hele nacht en men sloeg alle altaren en vergulde beelden aan gruzelementen. En ze 
namen mee uit de kisten van de priesters wat ze wilden hebben en verscheurden de boeken, En de 
hele nacht door verkeerden wij in grote angst.

Christiaen Coenen van Zegenwerp
Christiaen was lid van het Verbond der Edelen 
en tekende in 1566 het Compromis. Dit ver-
bond bestond uit lagere adel, voornamelijk uit 
De Zuidelijke Nederlanden, en had als doel 
de opheffing van de inquisitie en verzachting 
van de maatregelen tegen de ketters. Na de 
beeldenstorm werd Christiaen in 1569 verban-
nen door Alva.
Hij trad later in dienst van Jan van Wittem, 
markies van Bergen op Zoom, en werd op 
8 april 1578 aangesteld tot drossaard van 
Wouw.
Eind 1603 overleed Christiaen aan de pest. 
Hij werd op het kerkhof bij Wouw begraven.

Hopman Koenen meende de stad met zijne 
aanhangers, zo diedaar binnen waren, als 
anderen, welke hij nog verwachtte, te over-
rompelen. Dit voornemen lekte echter uit. 
Koenen ontkwam met moeite. Agttien zyner 
soldaaten, die in boeren kleederen binnen de 
stad gekomen waren, werden meest gevan-
gen en onder de galg onthoofd. Eenen werd 
er levendig gevierendeeld en de stukken aan 
galgen buiten de stad opgehangen

13 
Hier leet begraven den eerweerdigen 

heer Cornelis van den Kerkhoff, 
prior van den Cathuysers tot Vucht, 

sterft 1594 den 22 January.
Op desen sarck staat geen wapen.

jaar graf persoon
1639 22 Ursula van Leuwerden, († 12-12-1639) [x jonker Johan Coenen (1656)]
1640 19 […] van Vlierden, Joncker († 23-6-1640) 
1647 23 [..] Coenen, juffr. († 27-8-1647) 
1647 25 [Honorina] Coenen, juffr. († 7-1-1647) x jonker Charles van Vlierden 
1647 20 Margareta van Etten, († 1-1-1647) [x jonker Johan Coenen] 
1648 26 [Adriana] Coenen, juffr. († 7-8-1648) x jonker Willem van Vlierden
1656 21 [Johan] Coenen, Joncker († 31-8-1656) x Ursula van Leeuwarden (+1639)]
1656 24 [..] Coenen, juffr. († 28-4-1656) 
1659 27 [..] van Vlierden, Joncker († 12-9-1659) 
1703 28 Christian van Vlierden, Joncker († 10-7-1703)
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Gerwen 1505 Jan van Gerwen († 24-10-1505) [priester] 11

Goyaartsz? 1565 Willem Goyaersz. 16

Grave 1699 Jan van Grave, de heer 46

Herk 1590 Hendrick van Herck († 27-11-1590) 
[procurator van de kartuizers, Ruwenberg] 14

Hohenzollern ???? [..] prince van Hohenzollern, de heer 38

Honselaar 1630 Goossen van Honselaar, de heer († 6-9-1630) [Nieuw-Herlaar] 37

Ingenraey 1696 Jenne Marie van Ingen-Ray († 30-7-1696) 29

Ingenraey 1703 Johan van Ingenray, menheer († 26-8-1701) 
[rentmeester van Herlaar] 30

Kerkhof 1594 Cornelis van den Kerkhoff, de eerweerdigen heer († 22-1-1594)
[prior van de kartuizers in Vught, Ruwenberg] 13

Leeuwarden 1639 Ursula van Leuwerden, († 12-12-1639) 
[x jonker Johan Coenen, Zegenwerp] 22

Lijon 1667 Hendrick le Lion, joncker († 14-11-1667) [drossaard, Ruwenberg] 41

Middegaal 1650 Willem van Erp van Middegael, joncker († 14-3-1650) [Brouwmeer] 40

Millinck 1519 Jonker Lambert Millinck (†19-9-1519) 02

Monicx 1422 Agnes, [ x Aert van Campen] 03

Monicx 1525 Machtelt Monicx († 9-9-1525), [x Claes Spirincx, Kleine Ruwenberg] 04

Neertinge 1645? Dionijs Jansz. van Neertinge 18

Neertinge 1699 Hendrica Boudewijns van Neertingen, mevrouw († 3-1-1699) 
[x Jan van Grave 46

Pels 1527 Dirck Pels Aertsz. († 3-5-1527) 08

Raveschot 1643 […] van Raveschot, joncker († 1643) 39

Raveschot 1653 Arnout van Raveschot, joncker († 3-10-1653) [Ruwenberg] 43

Rutten 1532 Rutger Willem Rutten soon († 6-10-1532) 10

Saneland 1599 Jan Jansz. van Sanelandt († 15-7-1599) [sterft in het leger] 17

Sijberg 1683 Jacob Sybert van Cyburg, de heer († 25-8-1683) 
[drossaard, Brouwmeer] 32

Spierings 1527 Claes Spirincx [Kleine Ruwenberg] 04

Spierings 1652 Mechtelt Spieringh van Aelburg, mevrouw († 4-11-1652) 
[x Geraerd van Boeckop ] [Kleine Ruwenberg] 42

Velde 1527 Lutgard van den Velde(† 22-7-1527) , [x Jonker Lambert Millinck 02

Vlierden 1640 […] van Vlierden, Joncker († 23-6-1640) [Zegenwerp] 19

Vlierden 1647 Charles van Vlierden, joncker 25

Vlierden 1648 Willem van Vlierden, joncker 26

Vlierden 1659 [..] van Vlierden, Joncker († 12-9-1659) [Zegenwerp] 27

Vlierden 1703 Christian van Vlierden, Joncker († 10-7-1703) [Zegenwerp] 28

Voort 1592 Christina van de Voort († 22-2-1592) 17

Voort 1599 S. Hadewich van de Voort [zuster van Christina] 17

Personen gesorteerd op familienaam en jaar
De namen van de personen die in de Gestelse kerk begraven waren, alfabetisch op familienaam 
gesorteerd met daarbij het jaartal, vermeld op de grafsteen resp. wapenbord, het nummer van de 
vermelding in de oorspronkelijke lijst en een paar extra gegevens.

Familie Jaar Persoon Graf

Andel 1587 Willem Willemz. van den Andel, de heer en mr. († 28-10-1587)
[priester van de kerk] 07

Andel ? 1565 Elisabeth van Andel († 11-2-1565) [x Willem Goyaersz] 16

Baalden 1653 Snels geboren van Baelden, mevr († 20-2-1653) 36

Boecop 1634 [..] van Boeckop, jonck († 10-12-1634) [Kleine Ruwenberg] 34

Boecop 1640 [..] van Boekop, jonck († 21-12-1640) [Kleine Ruwenberg] 35

Boecop 1652 Geraerd van Boeckop, joncker [Kleine Ruwenberg] 42

Boecop 1666 […] van Boeckop zu Rouwenberg, jonckvrouw († 16-4-1666) 
[Ruwenberg] 45

Boecop 1668 Christoffel van Boeckop zu Rouwenberg, joncker († 28-11-1668)
[Ruwenberg] 44

Breugel 1583 Dirck van Breugel, de heer († 22-5-1583) 
[kartuizer, Ruwenberg] 15

Brouaart 1683 Emilia Brouaert, mevrouw († 22-8-1683) 
[x Jacob Sybert van Cyburg, Brouwmeer] 33

Bruheze 1543 Jan van Bruheze († 15-6-1543) 09

Bruheze 1556 Cathelijn [] († 30-9-1556), [x Jan van Bruheze] 09

Campen 1422 Aert van Campen (†1422) [drossaard] 03

Campen 1500 Mechtelt (†1500), [ x Corstiaen Coenen] [Zegenwerp] 01

Coenen 1531 Corstiaen Coenen († 1-11-1531) [Zegenwerp] 01

Coenen 1647 Johan Coenen, Joncker [Zegenwerp] 20

Coenen 1647 [..] Coenen, juffr. († 27-8-1647) [Zegenwerp] 23

Coenen 1647 [Honorina] Coenen, juffr. († 7-1-1647) 
[x jonker Charles van Vlierden] [Zegenwerp] 25

Coenen 1648 [Adriana] Coenen, juffr. († 7-8-1648) 
[x jonker Willem van Vlierden] [Zegenwerp] 26

Coenen 1656 [Johan] Coenen, Joncker († 31-8-1656) 
[Zegenwerp, x Ursula van Leeuwarden (+1639)] 21

Coenen 1656 [..] Coenen, juffr. († 28-4-1656) [Zegenwerp] 24

Dachverlies 1531 Jan Dagverlies, broer van Frans Dagverlies († 1531) 12

Dachverlies 1531 Frans Dagverlies, broer van Jan Dagverlies (†1531) 12

Deventer 1639 Maria Proeninck van Deventer, juffruw († 28-11-1639) 
[Nieuw Herlaar] 31

Dirks 1531 Arien Gerit Dirckz († 15-8-1531) 05

Doolvoet 1598 Egidius Doolvoet († 4-10-1598) [pastoor van de kerk] 06

Doolvoet 1633? Hendricus Doolvoet [pastoor van de kerk] 06

Etten 1647 Margareta van Etten, († 1-1-1647) 
[x jonker Johan Coenen] [Zegenwerp] 20
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Het landschap
Een Sterrenbos heeft een padenpatroon in 
de vorm van een ster met een landhuis in het 
midden, of een padenpatroon dat vanuit het 
landhuis als een stervorm te herkennen is. Dit 
karakteristieke padenpatroon in dit gebied is ver-
loren gegaan, de naam heeft dit gebied echter 
behouden.

De Geuzendijk die vlakbij het Sterrenbos ligt en 
de Patersberg in het bos zijn in 1629 aangelegd. 
Dit gebeurde onder leiding van Frederik Hendrik 
samen met een 2.200 man tellend voetleger uit 
de Betuwe. De dijk liep vanuit Maurik in Vught 
langs de boerderij op Sterrenbos 1 naar de 
Patersberg.

Het moeras midden in het terrein, de kweb, is 
het overblijfsel van een oude Dommelarm.
Dit soort drassige plekken gaf ’s-Hertogenbosch 
de bijnaam “Moerasdraak”, omdat veel verove-
raars daarin vastliepen.

Kenmerkend voor de overgang van hooggele-
gen zandgrond naar de voormalige Dommeltak 
zijn de verschillende vegetatievormen. Op veel 
plaatsen komen bijzondere plantengemeen-
schappen voor. Voor de drogere zandgrond 
zijn dat o.a.tormentil (een plant die vroeger als 
medicijn gebruikt werd), blauwe knoop en grote 
pimpernel (drachtplant voor het pimpernelblauw-
tje). Voor de nattere zand en veengrond zijn dat 
o.a. de dotterbloem, veenpluis en verschillende 
zeggesoorten. Voor het elzenbroekbosje zijn dat 
o.a, verschillende veenmossen, elzen, wilgen, 
en kamperfoelie.

De boerderij
In deze mooie omgeving mochten Christ en 
Lenie Schoones 28 jaar een boerderij runnen en 
groeiden hun 4 kinderen met veel plezier op. Op 
1 mei 1975 trouwden Christ en Lenie Schoones 
en gingen wonen op Sterrenbos 1. Zij namen het 
melkveebedrijf over van de moeder van Christ 
die sinds 4 jaar weduwe was. Voor haar werd 
het werken en leven op de boerderij te zwaar en 
zij verhuisde naar het dorp. Zij vond dat je als 
nieuwe generatie met zijn tweeën moest begin-
nen. De veestapel bestond bij de overname uit 
26 koeien, 27 pinken, 2 kalveren en 2 stieren. 
Het jaar nadat ze trouwden, 1976 was een erg 
droog jaar. Er groeide niets op het land en zij 
moesten koeien verkopen om de rest te kunnen 
blijven voeren. Op 7 juli van dat jaar was het 

land zo extreem droog geworden dat de provin-
cie toestemming gaf om water te onttrekken uit 
de Dommel en met brandweerslangen het land 
nat te spuiten. Met man en macht werd het land 
bevloeid om zodoende het gras weer kleur te 
geven.

In een normale zomer liepen de koeien dag en 
nacht buiten, ze kwamen alleen binnen om ge-
molken te worden en krachtvoer te krijgen. In de 
winter stonden de koeien aan een ketting, met 
de staarten omhoog gebonden in een grupstal. 
Dit was een stal waarbij de koeien de hele winter 
naast elkaar vast stonden. Achter de koeien liep 
een goot, de grup (spreek uit: groep), waarin 
mest en urine werd opgevangen. Deze moest 
met een riek leeggeschept worden en met de 
kruiwagen op een mesthoop gereden worden.

De koeien werden met een losse melkketel ge-
molken en daarvoor moest je je als boer tussen 
de beesten wringen. De melk werd vanuit de ke-
tel in een filter gegoten die op een melkbus ge-
plaatst was en daarna werden de bussen buiten 
gezet om opgehaald te worden door de melkrij-
der. In de zomer moest de melk gekoeld worden 
d.m.v. slangen waaruit koud water stroomde.
Het voer moest vanuit een voerkuil met de krui-
wagen op stal gereden worden omdat de stallen 
nog niet gebouwd waren voor het gebruik van 
een tractor.

De koeien werden toen voornamelijk door een 
stier bevrucht. Later werd er meer gebruik 
gemaakt van 
kunstmatige 
inseminatie.

Het Sterrenbos is een oud gebied, gelegen op 
hogere zandruggen en rivierduinen zoals je 
duidelijk kunt zien aan de verhoging waarop de 
voormalige boerderij, nu woning van Sterrenbos 
1 staat. Het gebied is ingericht in 1748 en heeft 
een oppervlakte van ongeveer 24 ha. Daarvan 
hoorde 15 ha bij deze boerderij en dat was ei-
gendom van de familie van Rijckevorsel. In 2002 
is deze boerderij met de omliggende gronden 
verkocht aan Brabants Landschap. Van de de 
overige 9 ha in het Sterrenbos, die eigendom 
zijn van de stad Den Bosch, is 3 ha bos en de 
overige 6 ha grasland.

Het Sterrenbos wordt aan de oostzijde begrensd 
door landgoed de Pettelaar (het Gruyters bos), 

aan de noordzijde door de A2 en aan de zuid- en 
westzijde door de Sterrenbosweg met daarnaast 
de Dommel. Het Sterrenbos vormt samen met 
het Bossche Broek, het Dooibroek en landgoed 
de Pettelaar een groene long tussen Vught, ’s-
Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.
Het gebied is opgenomen in de ecologische 
hoofdstructuur (E.H.S.). Het doel hiervan is de 
natuurgebieden te vergroten, te verbinden en 
te verbeteren. Genetische verarming, inteelt en 
uitsterven van de populatie wordt voorkomen 
zolang er maar daadwerkelijk dieren van het ene 
naar het andere natuurgebied kunnen trekken. 
Het beleid is erop gericht de kwaliteit van bodem, 
water en lucht te bevorderen om zo een beter 
leefmilieu te creëren voor mens, plant en dier.

Boeren op het sterrenBos
Lenie Schoones

Op een kaart uit 1736 staat de boerderij Sterrebos 1 aangeduid als Hoef van de Prins. Welke prins daarmee bedoeld 
wordt, is nog niet bekend. Op de kaart van De Weijer uit 1769 is duidelijk het sterrebos te zien, waaraan het gebied zijn 
naam ontleent. Op de topografische kaart en de luchtfoto is te zien dat zelfs na bijna 250 jaar landschapsstructuren en 
zelfs perceelsgrenzen van toen nog terug te vinden zijn.

Zo zag de boerderij Sterrebos 1 er uit, toen Christ en Lenie 
ze in 1975 overnamen. 
(foto: BHIC, identificatienummer PNB001060888)
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Er werd een uitrijverbod voor drijfmest ingevoerd 
in de wintermaanden. Eerst voor enkele maan-
den, omdat het gewas dan toch geen voe-
dingstoffen opneemt, later vanaf 1 september tot 
en met 31 januari. Zij waren dus genoodzaakt 
een mestopslag te bouwen en omdat de oude 
kalverstal niet echt meer aan de welzijns- en 
gezondheidseisen voldeed, combineerden ze 
deze factoren.
 

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, werden 
een oude schop en schuur gesloopt. Voor het 
landschappelijk plaatje een groot verlies, maar 
voor Christ en Lenie gaf het nieuwe mogelijkhe-
den om te voldoen aan de eisen van de tijd.

Asperges
In 1991 begonnen zij naast de melkveehouderij 
aan de teelt van asperges. Eén hectare op een 
hoger gelegen perceel vlak bij huis werd aange-
plant, een gedeelte van de oude kalverstal werd 
verbouwd tot was-en sorteerruimte. In april 1992 
werden de eerste asperges gestoken. Samen 
met hun 4 kinderen en hulp van anderen werd 
ondanks de vele uren werk veel plezier beleefd 
aan de aspergeteelt. De opbrengst van de 
asperges was zeer welkom toen de prijzen van 
zowel melk als vlees onder druk kwamen staan.

Modernisering
In de jaren zeventig kwam de overheid met 
het bericht dat alle boeren binnen enkele jaren 
moesten overschakelen op een melkkoeltank in 
plaats van de melkbussen. Dat was de eerste 
grote verandering in de tijd dat Lenie en Christ 
getrouwd waren, die hen voor een grote beslis-
sing zette. Omdat de gebouwen van het bedrijf 
niet meer voldeden aan de eisen van de tijd en 
dus niet meer geschikt waren om het vee er 
goed te laten gedijen, werd besloten om als een 
van de eerste in de omgeving een ligboxenstal 
te bouwen. Ze bouwden in augustus 1977 een 
stal voor 67 melkkoeien met melkstal en melk-
kamer met daarin een melktank. De vader van 
Christ zag de komst van de grote stallen niet 
zitten en zei dat daarmee alles fout zou gaan 
in de agrarische sector. Lenie en Christ gingen 
desondanks met veel zin en optimisme de toe-
komst tegemoet.

Toen de ligboxenstal in gebruik werd genomen, 
kwamen veel boeren uit de omgeving kijken hoe 
deze beviel omdat ze zelf ook plannen hadden 
om zo’n stal te bouwen. Tot die tijd waren de 
prijzen voor de melk en het vlees goed en had 
nog niemand van bedrijfsmanagement, milieu en 
dierenwelzijn gehoord. Om de nieuwe stal vol te 
krijgen moest er veel vee aangekocht worden en 
met dat vee kwamen er ook ziekten binnen. De 
eigen oudere koeien die gewend waren op het 
stro te staan, kregen klauwproblemen toen ze 
de hele dag op betonnen roosters door moesten 
brengen. 

Het voeren van ruwvoer werd met een tractor 
en kuilvoersnijder gedaan en de aanvullende 
brok werd toen nog voor de koeien in de voerbak 
gegeven. In de melkstal kregen de koeien tijdens 
het melken een portie brok afhankelijk van hun 
productie. Maar om ze goed te kunnen melken 
werd er nog wat vaker aan het touwtje getrok-
ken zodat er eigenlijk meer brok gegeven werd 

dan noodzakelijk. Het voeren werd allemaal niet 
zo nauwkeurig gedaan als nu. Al snel werd er 
over de aanschaf van een krachtvoercomputer 
gedacht, maar omdat dat een grote investering 
was, werd het uitgesteld terwijl later bleek dat 
juist daarmee de koeien individueel en efficiënt 
gevoerd konden worden.

Efficiency
Bij de berekening voor de financiering van de 
ligboxenstal in 1976 werd uitgegaan van een 
melkproductie van 4.800 kg melk per koe per 
jaar. Doordat het aankopen van vaarzen niet 
altijd naar wens verliep en er nogal wat koeien 
uitvielen bij de overgang van de grupstal naar 
de nieuwe stal was het vechten tegen de bier-
kaai om de stal vol te krijgen en dus ook om de 
beoogde productie te halen. 

Dat kwam Lenie en Christ duur te staan toen in 
1983 de superheffing werd ingevoerd. Hierbij 
werd aan elke boer een melkquotum toegekend 
afhankelijk van de gemolken liters in dat jaar. 
Het werd toen financieel nog belangrijker om 
met zo weinig mogelijk koeien het quotum vol te 
melken. 

In 1985 werd een krachtvoercomputer gekocht, 
niet wetend dat daarmee een nieuw tijdperk in 
de agrarische sector begon. Hiermee kon door 
middel van een berekening de juiste hoeveel-
heid krachtvoer aan de juiste koe gegeven 
worden hetgeen kostenbesparend werkte. Dat 
beviel goed, ware het niet dat de overheid na het 
invoeren van melkquotum verschillende keren 
een korting toepaste op het verworven quotum. 
Hierdoor kon met de geleverde melk en de ver-
kochte koeien en kalveren de kosten maar net 
terugverdiend worden.

Milieuwetgeving
Rond 1984 kwam de eerste mestwetgeving tot 
stand. Markt- en milieuproblematiek bracht de 
landbouw in woelig water. Waar tot die tijd de 
groei van agrarische bedrijven centraal stond, 
werd met de mestwet het beheersen belang-
rijker. Productie werd voortaan gekoppeld aan 
natuur-en milieubeschermingsmaatregelen. Dit 
had ook gevolgen voor het bedrijf van Christ en 
Lenie. Er kwam een norm voor de mestproductie 
van een agrarisch bedrijf, afhankelijk van het 
aantal hectaren waarvoor je de mest kon gebrui-
ken. Er moest verplicht een mestboekhouding 
worden bijgehouden.

In mei 1989 begon de bouw van een mestput van 640 m3, 
met daarbovenop een machineloods en een stal voor 35 
kalveren van twee maanden tot twee jaar.
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Natuurgebied
Langzamerhand kreeg het bedrijf van Christ en 
Lenie steeds meer “last” van het wild dat zijn 
leefgebied in en om het Sterrenbos creëerde. Ze 
hadden altijd al veel konijnen en hazen op hun 
grond maar ook de Canadese ganzen, kraaien, 
mollen, spreeuwen, reeën en vossen ontdekten 
het rustgebied waarin zij woonden. Dit zorgde 
voor behoorlijk wat overlast en gewasschade. 
Tot overmaat van ramp (zo dachten ze toen), 
werden er in 1992 ook nog een aantal dassen 
uitgezet op Haanwijk, omdat de das daar vroe-
ger altijd zijn leefgebied had, maar was uitge-
storven. 

Een broer van Christ weet te vertellen dat er in 
de vijftiger jaren in het Sterrenbos dassen leef-
den, maar dat die zoveel schade berokkenden 
dat de brandweer kwam om de gangen van de 
burcht vol water te laten lopen om zo de dassen 
te verdrinken of af te maken als ze naar boven 
durfden te komen.

Ondanks de last die ze ondervonden van alle 
dieren, kregen ze steeds meer oog voor de na-
tuur in het algemeen en op ’t Sterrenbos in het 
bijzonder. 

De overheid kwam met het Streekplan waarin 
werd aangegeven wat beheersgebied en wat 
reservaatgebied werd. Omdat het bedrijf bijna 
helemaal als beheersgebied op de kaart werd 
ingekleurd, was het voor hen mogelijk om be-
heersovereenkomsten af te sluiten en vergoedin-
gen te krijgen. 

In samenwerking met het Brabants Landschap 
werden landschapselementen aangelegd zoals 
een houtwal en kikkerpoel, ook werden er bo-
men geplant midden in een wei die als schaduw-
plek voor de dieren zouden dienen in de zomer.

Overstroming
Enkele jaren draaiden ze goed met het, op dat 
moment, gemengd bedrijf van melkvee, asper-
ges en akkerbouw.
In 1995 kregen ze te maken met een overstro-
ming in het zuiden en midden van Nederland. 
Door de hevige regenval en het smelten van 
veel sneeuw konden de grote rivieren de grote 
hoeveelheid water niet aan en traden buiten hun 
oevers. Zo ook de Dommel. In korte tijd stond er 
in het Dooibroek richting Gestel en in het Bos-
sche Broek richting Den Bosch ruim anderhalve 
meter water.

Zelfs de A2 achter het Sterrenbos stond onder 
water. Deze belangrijkste verkeersader van zuid 
naar noord moest zo snel mogelijk watervrij zijn, 
ten koste van Christ en Lenie. Zij zaten 18 da-
gen geïsoleerd van de buitenwereld, de kinderen 
waren bij vrienden in het dorp ondergebracht. 

Nog voor de eerstvolgende winter werd er 
begonnen met verhoging en verzwaring van de 
dijken langs de A2 om te voorkomen dat deze 
verkeersader nogmaals onder water kwam te 
staan. Ook de Dommeldijken werden opgehoogd 
en er werden schotten in de dijk gemaakt in het 
Bossche Broek en ook in het viaduct van de 
fietsbrug naar Vught. 

Het einde van een bedrijf
De milieuregels van de overheid werden steeds 
meer aangescherpt, de administratie die je daar-

voor moest bijhouden werd steeds meer en de 
opbrengsten van vlees werden steeds minder. 
Omdat het melkquotum niet groot was druk-
ten er teveel kosten op de opbrengst van een 
liter melk. Om het agrarisch bedrijf te kunnen 
voortzetten zouden grote investeringen gedaan 
moeten worden. Omdat geen van de kinderen 
interesse had om het bedrijf over te nemen werd 
er al eens over bedrijfsbeëindiging gedacht.

Vanaf 1999 tot 2002 werden door Lenie rond-
leidingen aan groepen gegeven met als thema 
landbouw, natuur, rust en ruimte. Het was 
tenslotte maar toeval dat zij hier woonden in dit 
zo bijzondere gebied, dat alles in zich had om je 
goed te voelen. Hier wilden zij zoveel mogelijk 
mensen van laten meegenieten.

In 2003 werd het bedrijf beëindigd en gingen 
Christ en Lenie verhuizen naar het dorp. Vanaf 
1975 tot 2003 hadden zij met hun kinderen met 
veel plezier gewerkt en geleefd op het Ster-
renbos en met een open en positieve blik naar 
de toekomst gekeken. Op die manier gingen zij 
verder.

Naar nu blijkt volgden vele agrariërs. Tot op de 
dag van vandaag stoppen er nog elke dag vele 
boeren met hun bedrijf. Een einde of een nieuw 
begin??

De foto’s bij dit artikel komen uit het familiealbum van 
Lenie en Christ Schoones, tenzij anders vermeld.

Omdat de tankwagen niet bij de boerderij kon komen tijdens de overstroming in 1995 werd de melk in een losse tank naar 
het viaduct gebracht en daar omhoog gehesen en overgepompt in de tankwagen die op de afgesloten A2 stond.
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Ode aan het Sterrenbos

Ons Sterrenbos met je duizend kleuren groen
Wat hebben we veel met jou kunnen doen

Vele jaren hebben we er mogen wonen 
En jouw schoonheid aan iedereen kunnen tonen

Wat ben je wisselend elk jaargetij 
Soms somber getint, dan weer blij

Vaak nat en soms heel droog
Je gaat van heel laag naar heel hoog

Een speciaal plekje op het bankje bij de kikkerpoel
Er tot mezelf komen had ik als doel

Voor me uit zitten staren en aan van alles denken
En ondertussen aandacht aan jou groeikracht schenken

De kinderen zijn in jouw rust en ruimte opgegroeid 
En tot leuke sociale mensen opgebloeid

Mede dankzij deze omgeving
Kunnen ook zij genieten van natuurbeleving

Jij wordt omringd door de Dommelrivier 
Die bracht veel variatie in het gebied hier

Alleen tijdens overstromingen met veel regen
Viel het wonen op ’t Sterrenbos wat tegen

De graslanden om te maaien of koeien in de wei
Wanneer de maïs weer van het land was, waren we als een kind zo blij

De wuivende halmen van triticale of ander koren
Aan het aspergeland had ik mijn hart verloren

Je planten, bomen, vogels en dieren
Hebben jou met rijkdom mogen sieren

Ook al hebben we dit bijzondere plekje verlaten
We zullen er altijd met liefde over blijven praten

reaCties op klassenfoto MeisjessChool, 
2e klas 1928-1929

In oktober 2012 plaatsen we onderstaande klas-
senfoto en de lijst met namen die daar volgens 
ons bij hoorde. 

Hierop ontvingen we twee reacties.
Nicolien Gerrits liet ons weten dat nummer 3 
klopt, dat is inderdaad Dieneke op ’t Hoog. Num-
mer 5 is niet Sjaan Kapteijns, maar Dineke op ’t 
Hoog die wij bij nummer 7 noemden. Wie num-
mer 7 is, weet mevrouw Gerrits niet.

Nellie van den Broek uit Berlicum schreef:
“’t Blad van october heb ik ontvangen en ook de 
klassefoto bekeken. Het zou wel eens waar kun-
nen zijn dat er 2 Dinekes op ’t Hoog in de zelfde 
klas zaten.
Wij hebben in ’t huis gewoond waar nu een 
zoon van bakker van Doorn woont, bij Beekvliet. 
Dat was vroeger Laag Hezelaar 13119. Aan de 
andere kant van de weg was ’t Hoog Hezelaar, 
waar de familie Op ’t Hoog woonde en ik denk 
dat Dineke de oudste van de meisjes was. Ze 
hadden ook ‘n Anneke en veel jongens, onder 
andere ’n Wim. Als die nog leeft woont hij in 
Vught.
Aan de andere kant van ’t dorp woonde ook een 
familie op ’t Hoog. Waar, dat weet ik niet, of dat 
Halder of Herlaar is geweest. Misschien heb je 
hier wat aan.
Groetjes, Nelly van den Broek”

Gepubliceerde namenlijst
A Nellie Heessels
B Doortje van Gerwen
C Jet v.d. Ven
D Sjaan Brekelmans
E Marie van Esch
F Net Groenendaal
G Bertha van Beekveld
H Lies de Koning
I Betsie Cooijmans
J Lien Spierings
K Anneke Vermeulen 
L Zuster Marie-Louise
M Toos Smulders
N Mien van Breugel 

Zittend v.l.n.r.:
1 Gerarda van Vught
2 Tonny de Laat
3 Dieneke op ‘t Hoog
4 Lies v.d. Donk
5 Sjaan Kapteijns 
6 Anneke van Vught 
7 Dineke op ’t Hoog 2 
8 Mien van Grinsven 
9 Tonny van Eijndhoven 

10 Cor Vughts
11 Mien v.d. Bruggen 
12  Anneke van Eijndhoven 
13 Nellie Smits
14 Fien Steenbakkers 
15 Mien Berkelmans 
16 Roos Baats 
17 Paula Kapteijns 
18 Cor v.d. Schoot 
19 Net van Buuren 
20 Mien de Leijer 
21 Sjaan v.d. Wassenberg 
22 Dien van Vessem 
23 Gerarda van Wordragen 
24 Net Vorstenbosch 
25 Dien Berkelmans 
26 Marietje Arts 
27 Mien van Esch 
28 Mien van Dinther 
29 Mien Gerrits 
30 Fien Schellekens 
31 Sjaan Habraken 
32 Sina Eijkemans 
33 Anneke Pennings 
34 Mien Sterks
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ZoektoCht naar Cornelis van Berkel
tiMMerMan uit sint-MiChielsGestel en werkZaaM Geweest op kasteel de haar

André Schoones, met een inleiding door de redactie

Inleiding
Van Historische Vereniging Vleuten-De Meern-
Haarzuilens ontvingen wij een foto van een 
opmerkelijke vondst met een Gestelse connectie 
in kasteel De Haar in Haarzuilens. De geschie-
denis van dit prachtige kasteel gaat terug tot de 
12e eeuw. Eind 19e eeuw was er van het kasteel 
echter niets meer over dan een ruïne. Etienne 
baron van Zuylen van Nyeveld van de Haar, die 
getrouwd was met de schatrijke barones Hélène 
de Rotschild trok architect Pierre Cuypers aan 
om het kasteel volledig te herbouwen. Dat kwam 
er op neer dat er van 1892 tot 1912 een nieuw 
kasteel werd gebouwd. Aan die herbouw heeft 
een Gestelse timmerman meegewerkt.
Tussen 2001 en 2011 is het kasteel gerestau-
reerd en daarbij deed men de vondst, waarover 
Katrien Timmers, conservator van kasteel de 
Haar, onderstaand artikeltje schreef.

pannenbier in 1898?
“Tijdens de restauratie aan de kapconstructie van 
de Main Hall, een jaar of twee geleden, deden de 
bouwvakkers een bijzondere vondst. Achter een 
gietijzeren spant werden twee plankjes gevonden 
waarop meer dan honderd jaar geleden was ge-
schreven en getekend door werklieden van toen!
De mannen die in 1898 aan het kasteel werkten, 
moeten die plankjes met hun teksten daar heel 
bewust hebben geplaatst, met het oog op hun 
vondst in de toekomst. En zo geschiedde.

Op een van de plankjes staan de namen van drie 
mannen die speciaal voor de werkzaamheden 
op De Haar vanuit hun woonplaatsen elders in 
Nederland naar Haarzuilens waren verhuisd. De 
werklieden werden ondergebracht in tijdelijke 
behuizing in de buurt van het in aanbouw zijnde 
kasteel. Het waren Piet Geelen, beeldhouwer 
uit Roermond, Willem Geelen timmerman uit 
Culemborg en Cornelis van Berkel, timmerman 
uit St. Michielsgestel. Ze tekenden een bierpul, 
een kelkglas en een wijnfles. Mogelijk was die 
dag het hoogste punt bereikt in de herbouw en 
mochten de werklui dat vieren met een drankje. 
Die traditie bestaat nog steeds onder de naam 
‘spantenbier’ of ‘pannenbier’. Ze tekenden ook 
een klein mannetje in slipjas met wandelstok en 
een enorme hoed die over zijn hoofd zakt. Op 
een of andere manier kan ik me niet anders voor-
stellen dan dat ze daar de architect Cuypers mee 
bedoelen. Een kleine man, altijd keurig, dominant 
aanwezig en ‘met een grote geest’!

Van Willem Geelen (1866–1955) weten we 
inmiddels dat hij ook na het gereedkomen van 
het kasteel op De Haar bleef werken. Zijn zoon 
Cor (1912- 1991) begon als vijftienjarig jochie 
met allerhande hand- en spandiensten en was 
uiteindelijk vijftig jaar als ‘kamerheer’ in dienst 
van de baronnen Van Zuylen. Er zijn toentertijd 
meer mensen aangetrokken voor het bouwpro-
ject op De Haar die nooit meer zijn weggegaan 
en waarvan de nazaten nu echte ‘Haarse’ zijn 
geworden!”

Van kasteel de Haar in Haarzuilens was vrijwel niets over 
toen de herbouw in 1892 begon. Foto: collectie van het 
Nederlands Architectuurinstituut (www.nai.nl); fotograaf 
E.A. van Blitz.

Het artikel en de foto maakten ons natuurlijk 
nieuwsgierig. Temeer toen we op internet foto’s 
zagen van timmerwerk in kasteel De Haar. Die 
Gestelse Kees van Berkel was niet zomaar een 
timmerman. Nee, hij verstond zijn vak!

Wie was die Kees van Berkel? Waar zou hij ge-
woond hebben? Van wie was het er een? Zou hij 
nog familie in Gestel hebben? André Schoones is 
gaan zoeken en hieronder zijn verhaal.

De zoektocht
De naam Cornelis van Berkel leverde twee 
mogelijke kandidaten op, die allebei rond 1900 
leefden. De ene Cornelis was geboren op 15 
februari 1874. Hij trouwde op 26 mei 1900 in 
Sint-Michielsgestel met Nicolasina van Nielen. 
Hij was landbouwer van beroep, dus hij was zeer 
waarschijnlijk niet de gezochte persoon. 
De andere Cornelis was geboren op 30 januari 
1860 in Sint-Michielsgestel. Hij trouwde op 23 
juni 1886 in Vught met Adriana Wilhelmina van 
Oers, geboren op 6 maart 1861 in Vught. Aange-
zien hij timmerman van beroep was, zou hij de 

gezochte persoon wel eens kunnen zijn. Maar 
dan moesten we nog wel aanvullend bewijs zien 
te vinden.

Bij het BHIC in ’s-Hertogenbosch hebben we het 
bevolkingsregister van Sint-Michielsgestel beke-
ken. In Bevolkingsregisters werd namelijk bijge-
houden wie er op een bepaald adres woonde. 
Ook de kinderen en eventueel inwonend perso-
neel stonden er genoteerd, meestal ook wan-
neer men er was komen wonen, en wanneer en 
waarheen de personen vertrokken.
Het bekijken van de bevolkingsregisters leverde 
de volgende gegevens op ten aanzien van “onze” 
Cornelis van Berkel:
- Vanaf 21 december 1886 staat Cornelis met 

zijn vrouw ingeschreven als bewoner van 
Haanwijks Vaantje, Wijk D nummer 76. Hij is 
timmerman van beroep. Zoon Wilhelmus wordt 
daar geboren op 25 oktober 1887.

- Op 31 augustus 1888 wordt het gezin inge-
schreven op het adres Halder, Wijk A nummer 
8a (ook nummer 9 wordt in het bevolkingsre-
gister genoemd.) Daar worden twee dochters 
geboren: Cornelia op 29 oktober 1888 en Maria 
op 21 februari 1890.

- Op 7 november 1890 vertrekt het echtpaar Van 
Berkel-van Oers met de drie kinderen naar 
Valkenburg.

Timmerlui waren in die tijd vaak kleine zelfstan-
digen. Ze zochten het werk op en niet zelden 
betekende het, dat men voor korte of langere tijd 
elders ging wonen, om niet elke dag uren kwijt 
te zijn met een voettocht naar het werk en ’s 
avonds weer terug naar huis.

Maar Valkenburg is geen kasteel De Haar! Op 
de website van Genlias (die bestond toen nog) 
leverde het invullen van de namen Cornelis van 
Berkel en Adriana Wilhelmina van Oers een aan-
tal interessante gegevens op:
In Valkenburg werden drie kinderen geboren: 
twee keer een Cornelis, een op 30 oktober 
1891, een op 11 oktober 1892 en Adriana op 19 
april 1894. De eerste Cornelis stierf al na twee 
maanden. Zoals gebruikelijk, kreeg de volgende 
zoon dezelfde naam als zijn overleden broertje: 
Cornelis.

Daarna verhuisde het gezin naar Vleuten, want 
daar werden nog zeven kinderen geboren: vier 
zonen en drie dochters. Henri op 29 mei 1896, 
Theodorus op 21 februari 1898, de eerste Go-
defridus Wilhelmus op 9 juli 1899 en Johanna 

Op deze foto van het interieur van de eetzaal van kasteel 
de Haar is het prachtig timmerwerk goed te zien. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat Kees van Berkel daaraan heeft 
gewerkt. Bron: Collectie Nederlands Architecteninstituut 
(www.nai.nl).
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Bertha op 11 mei 1901. In Vleuten overleed 
dochter Cornelia. Zij werd maar 14 jaar oud en 
overleed op 27 februari 1903. Op 7 december 
1903 werd de volgende dochter ingeschreven 
onder de naam Cornelia. De eerste Godefridus 
Wilhelmus werd maar vier jaar oud en overleed 
op 25 januari 1904. Een jaar later op 16 januari 
1905 werd de pasgeboren Godefridus Wilhelmus 
weer onder dezelfde naam als zijn overleden 
broertje in het geboorteregister ingeschreven. Als 
laatste werd Maria Catharina ingeschreven op 17 
juli 1906 in Vleuten. 

Intussen was op 10 juli 1901 in Sint-Michiels-
gestel de vader van Cornelis, die ook Cornelis 
heette, overleden. Op 19 januari 1902 werd een 
“Memorie van aangifte voor het recht van Suc-
cessie” opgesteld (kortweg Memorie van Succes-
sie genoemd). Vier kinderen en vijf kleinkinderen 
erfden een perceel bouwland in Sint-Michiels-
gestel (sectie E, nr. 121), groot 41 aren en 80 
centiaren ter waarde van f 450,- en roerende 
goederen inboedel f 80,-. De memorie is onderte-
kend door Lambertus van Berkel (mede namens 
de vijf kinderen van Theodora van Berkel), door 
Frida en Cornelis van Berkel en door de echt-
genoot van Catharina van Berkel: Gerardus van 
den Besselaar.
  

Het feit dat een timmerman Cornelis van Berkel 
uit Sint-Michielsgestel met zijn vrouw en kinderen 
in Vleuten (in de provincie Utrecht) woonde en 
daar zijn hele leven als timmerman werkzaam is 
geweest, maakt het hoogst waarschijnlijk dat het 
hier de gezochte Gestelse timmerman betreft. 
Een onomstotelijk bewijs ervoor hebben we ech-
ter niet gevonden. 
Het gezin bleef in die regio wonen: Drie kinde-
ren trouwden in de stad Utrecht, een in De Bilt 
en een in Bussum. Bij enkele huwelijken staat 
telkens vermeld dat de vader van de bruidegom 
of bruid (nog steeds) timmerman was. De oudste 
zoon, Wilhelmus, werd ook timmerman, maar bij 
zijn huwelijk in 1914 was hij bouwkundig opzich-
ter. Een schoonzoon was metselaar en een zoon 
stukadoor. Aangezien de andere drie kinderen 
na 1922 zijn getrouwd, hebben we hun beroepen 
niet kunnen achterhalen uit de huwelijksakten op 
internet, die openbaar zijn. Cornelis en zijn vrouw 
overleden allebei in de stad Utrecht

Woont er nog familie in Gestel?
In hoeverre zijn de huidige Van Berkels in Sint-
Michielsgestel familie van Cornelis van Berkel? 
Het telefoonboek en internet leverden elf namen 
en adressen van Van Berkels die nu in Sint-Mi-
chielsgestel wonen. 

Met behulp van het adresboekje van Piet en 
Anbertien Donders-van Berkel konden er met-
een zes als zus, broers en neven van Anbertien 
worden “thuis” gebracht. Hennie, Peter, Gerard 
en Thieu zijn, net als Anbertien, kinderen van 
Bert (1913-1967) en Jo (1921-1990) van Berkel-
van Mil. Gé en Dick zijn kinderen van hun oom 
Harrie (1921-1983) en tante Wies (1915-1999) 
van Berkel-Immens, net als Hein die niet in het 
telefoonboek stond, maar wel in Gestel woont. 
Een telefoontje met Peter van Berkel leverde op 
dat Thea Lammers-van Berkel en Willy van Ber-
kel kinderen zijn van het echtpaar Frans (1910-
1973) en Toos (1913-1991) van Berkel-Lavrijssen 
(van het voormalige café van Berkel in de St. 
Michielsstraat, nu café Overberg). Frans was een 
neef van Bert van Berkel.

Als we de stamreeks van Anbertien van Berkel 
opmaken dan vinden we de volgende gegevens:

Generatie I
Johanna Albertina Maria (Anbertien) van Berkel, 
geboren te Sint Michielsgestel op 14 maart 1955, 
verpleegkundige van beroep, trouwde (resp. 
19 en 25 jaar oud) te Sint Michielsgestel op 2 
oktober 1974 met Petrus Henricus Maria (Piet) 
Donders, zoon van Gerardus Johannes Donders 
(onderwijzer) en Catharina (Cato) van Boven, ge-
boren te Sint Michielsgestel op 12 oktober 1948, 
onderwijzer van beroep.

Generatie II
Vader Lambertus (Bert) van Berkel, geboren te 
Sint Michielsgestel op 9 juni 1913, melkboer van 
beroep, en daar overleden (54 jaar oud) op 27 
juni 1967, trouwde (resp. 33 en 25 jaar oud) op 
26 januari 1947 met Johanna Petronella Maria 
(Jo) van Mil, dochter van Petrus van Mil (direc-
teur van de stoomzuivelfabriek) en Wilhelmina 
Brekelmans, geboren te Sint Michielsgestel op 4 
mei 1921 en daar overleden (69 jaar oud) op 27 
juni 1990.

Generatie III
Grootvader Hendrikus (Driek) van Berkel, gebo-
ren te Sint Michielsgestel op 17 februari 1875, 
landbouwer en melkventer van beroep, en daar 
overleden (72 jaar oud) op 15 april 1947, trouwde 
(resp. 35 en 28 jaar oud) te Sint Michielsgestel 
op 4 juni 1910 met Geertruida (Trui) Kuijpers, ge-
boren te Sint Michielsgestel op 26 februari 1882 
en overleden (66 jaar oud) op 1 juli 1948.

Generatie IV
Overgrootvader Lambertus van Berkel, gebo-
ren te Sint Michielsgestel op 14 februari 1847, 
landbouwer van beroep en daar overleden (63 
jaar oud) op 17 oktober 1910, trouwde (resp. 
26 en 32 jaar oud) te Sint Michielsgestel op 23 
mei 1873 met Petronella van Esch, dochter van 
Martinus van Esch en Elisabeth Smits, geboren 
te Sint Michielsgestel op 17 mei 1841, overleden 
(55 jaar oud) op 18 juli 1896.

Generatie V
Betovergrootvader Cornelius van Berkel, gedoopt 
te Gemonde op 29 oktober 1810  en overleden 
(90 jaar oud) te Sint Michielsgestel op 10 juli 
1901, trouwde (resp. 30 en 25 jaar oud) te Sint 
Michielsgestel op 21 mei 1841 met Wilhelmina 
van Gerven, dochter van Theodorus van Gerwen 
en Catharina Dirkse van Zantbeek, geboren te 
Sint Michielsgestel op 7 september 1816 en daar 
overleden (60 jaar oud) op 10 januari 1876.

Deze Cornelis van Berkel (1810-1901) was ook 
de vader van Cornelis van Berkel (1860-1928), 
de hoofdpersoon in dit verhaal. Waarmee dui-
delijk is dat in elk geval een groot deel van de 
huidige Van Berkels in Sint-Michielsgestel vijf 
generaties terug een ouderpaar gemeenschap-
pelijk hadden.

Tot slot
Ongewis van het bestaan van het plankje be-
zocht André Schoones in 2011 kasteel De Haar. 
Hij maakte er onder andere deze foto, die laat 
zien hoe het kasteel er nu uitziet. En dit is nog 
maar een deel van het geheel.

Het gezin van Hendrikus (Driek) van Berkel en Geertruida (Trui) Kuijpers: staand v.l.n.r.: Harrie, Bert, Anneke, Nel, Stien 
en Mien van Berkel. De foto is waarschijnlijk genomen vanwege de zilveren bruiloft op 4 juni 1935.
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verlangen, komen de boeren klem te zitten. 
Snel groeit het besef dat ze er alleen door 
samenwerking ook zelf beter van kunnen wor-
den. In 1911 wordt in het dorp Orthen de eerste 
aanzet gegeven om gezamenlijk op te trekken. 
Overleg met de melkslijters baat niet, maar de 
boeren gaan gestaag verder. 

Op 15 februari 1916 richten ze de Onderlinge 
‘s-Hertogenbossche Melkinrichting op. Dit is een 
eigen coöperatieve “melkslijtersvereniging”, ge-
vestigd in een pakhuisje aan de Karrenstraat. De 
aangesloten boeren kunnen daar hun overschot 
aan melk kwijt en hun voorraad aanvullen als zij 
een tekort hebben. Omdat niet alle boeren zich 
aan de prijsafspraken houden en omdat er een 
wet komt die vervoer van ongepasteuriseerde 
melk verbiedt, komt er al snel een einde aan “de 
Onderlinge”.

Na de oprichting van een afdeling van de Noord-
Brabantse Christelijke Boerenbond (N.C.B.) en 
een Boerenleenbank komt er langzamerhand 
geld beschikbaar. Daardoor kunnen 28 samen-
werkende boeren in september 1918 de reeds 
bestaande N.V. Melkinrichting St. Jan aan de 
Koningsweg overnemen. Kosten ƒ 125.000,-.
Zij verwerken hier hun eigen melk en die van 205 
losse leveranciers. Ook wordt de directe concur-
rent Vught overgenomen. Een krachtdadige start 
met goed resultaat; in 4 maanden tijd een batig 
saldo van f 7.726,48. In de statuten wordt de 
naam veranderd in Coöperatieve Melkinrichting 
en Zuivelfabriek “Sint Jan”.

Ja, boer, dat was hij aanvankelijk.
Eind 18e begin 19e eeuw komt de boer, uit pure 
armoe, op het idee om de overtollige melk niet 
meer op te voeren aan zijn vee, maar te gaan 
slijten in de omliggende dorpen en steden. Dit 
gebeurt aanvankelijk vaak door de werkeloze 
boerenzonen en als het niet anders kan zelfs 
door de boerendochters. Vervoer is er niet of 
nauwelijks. Het is heel gewoon om, door weer en 
wind, met twee melkkannen in de hand, aan een 
juk of op een handkar van deur tot deur de melk 
te venten. 

Later ziet men steeds meer een trekhond of een 
geit voor een karretje lopen. Het blijkt dat op 
die manier een aardige boterham verdiend kan 
worden. En omdat vaak alleen de oudste boe-
renzoon het bedrijf overneemt en voortzet, wordt 
melkventer een mooie kostwinning voor de zo-
nen die geen toekomst op de boerderij hebben. 
Maar het blijft niet bij melk alleen. Ook zelf-
gemaakte boter en kaas en natuurlijk eieren 
completeren het assortiment. Wel blijft bij hen, 
uit financiële noodzaak, vooral de trekhond lange 
tijd populair. Als de zaken goed gaan en er zelfs 

gespaard kan worden, dan pas wordt de hond 
vervangen door een paard en komen er, op den 
duur, zelfs sierlijke melkbussen en melkmaten. Al 
spoedig weten de klanten de melkboer ook thuis 
te vinden, vooral als ze iets vergeten zijn. Deze 
verkoop aan huis is een welkome extra inkom-
stenbron.

Melkfabriek “Sint Jan”
Door de voortschrijdende inzichten wordt koe-
melk steeds meer gezien als een bron van 
gezondheid voor de mens. Deze inzichten en de 
langere houdbaarheid leiden automatisch tot de 
wens om meer te produceren. 
In 1907 wordt de eerste steen van de eerste 
particuliere melkfabriek in ‘s-Hertogenbosch, 
de melkinrichting Sint-Jan aan de Koningsweg, 
gelegd door Elisabeth Hugenpoth en Jan van 
Rijckevorsel.

Maar lang niet alle boeren leveren hun melk aan 
deze inrichting; velen blijven hun melk zelf aan 
de man brengen. Omdat de toenmalige, zelfstan-
dige melkslijters geen goede prijs willen betalen 
en omdat de grondbezitters hogere pachtprijzen 

de MelkBoer, een uitGestorven ras
Piet Donders

Bij fabrieksmatige verwerking wordt alle aan-
gevoerde melk, voordat verwerking naar dag-
verse producten plaatsvindt, gepasteuriseerd. 
Dit houdt in dat de melk zo’n 15 - 20 seconden 
verhit wordt tot een bepaalde temperatuur.
Een lichte pasteurisering van 63 graden Cel-
sius voorkomt kwaliteitsachteruitgang op korte 
termijn.
Laag pasteuriseren gebeurt op 73 graden C. en 
wordt toegepast bij dagverse consumptiemelk.
Hoog pasteurisering boven 80 graden C. on-
dergaat de room van de boterbereiding en de 
melk voor de zure producten.
De lang houdbare producten worden gesterili-
seerd.

Een bekend melkvenster uit ons dorp was Hanne op ‘t Hoog, ook wel Hanne Rom of Hanne van ‘t Vaantje genoemd. 
foto: Heemkundekring de Heerlijkheid Herlaar.

Louis Pasteur (1822-1895) 
ontdekte dat micro-orga-
nismen de oorzaak zijn van 
veel ziekten. Hij ontwik-
kelde ook een proces om 
deze ziektekiemen te doden 
door kortstondige verhitting 
van het product waarin ze 
voorkomen, zonder het pro-
duct zelf te beschadigen. Hij 
voerde op 22 april 1862 de 
eerste pasteurisatie uit, sa-
men met Claude Bernard. 

Deze techniek werd voor het eerst op melk toegepast 
door Franz von Soxleth in 1886. (Bron: Wikipedia)

Het apparaat waarmee de melk gepasteuriseerd werd, 
de zogeheten pasteur. Deze stond in de melkfabriek in 
Terwispel, Friesland. Foto: uit de collectie FNZ van het 
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.

Ook Sint-Michielsgestel heeft een boterfabriek 
gehad. Die bestond al voordat er in Orthen 
en Den Bosch plannen gemaakt werden om 
er daar een te stichten.De Gestelse boeren 
hadden eind 1902 een handmatig boterfa-
briekje opgericht. Dat stond aan de huidige 
Sint Michielsstraat, vlak bij de molen, die op 
de huidige Wiekslag stond. In 1913 werd dit 
fabriekje gemechaniseerd. Desondanks kon 
de “Vereeniging tot verbetering der Zuivelbe-
reiding te Sint-Michielsgestel” het niet bolwer-
ken tegen de grotere boterfabriek die in 1915 
in Gemonde startte en de nog grotere St. Jan 
in Den Bosch. De Gestelse pioniers moesten 
hun fabriekje na twintig jaar alweer sluiten. 
Lees er meer over in het volgende artikel in 
deze Heertgang.
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Groei van de coöperatie
Op 22 november 1921 wordt besloten geen losse 
leveranciers meer te accepteren. Alleen nog 
leden mogen melk leveren. Door dit besluit groeit 
de coöperatie door tot 330 leden in 1929. En 
volgens de regels zijn ze ook allemaal lid van de 
N.C.B. ofwel Boerenbond. De coöperatie telt wel 
twee soorten leden: gewone leden (katholieke 
boeren en boerinnen) en buitengewone leden 
(rechtzinnige andere christenen).
De volgende eisen worden opgelegd:
- het te betalen entreegeld is afhankelijk van het 

aantal gehouden koeien.
- het “ledenkapitaal” wordt beheerd door de Boe-

renleenbank tegen 4% renteopbrengst.
- de renteopbrengst is niet opvraagbaar.
- alle geproduceerde melk, minus eigen gebruik, 

moet geleverd worden, alleen van gezonde 
koeien.

- het jaarlijks uit te keren bedrag gebeurt naar 
rato van het aantal geleverde kilo’s melk.

De coöperatie draait goed. Dagelijks wordt de 
melk met paard en wagen in grote melkbus-
sen aangeleverd. De coöperatie levert ook een 
positief aandeel aan de samenleving. Zo worden 
er melkcursussen gegeven, men sluit zich aan 
bij het melkcontrolestation van de Brabantse 
Zuivelbond en de tuberculosebestrijding onder 
het rundvee wordt ter hand genomen.
Een fikse uitbreiding en modernisering van de 
drie verdiepingen tellende fabriek krijgt, na het 

besluit in de voorjaarsvergadering van 1928, in 
enkele jaren zijn beslag, terwijl de verwerking 
van inmiddels 5 miljoen liter melk gewoon moet 
doorgaan.

Het assortiment bestaat dan al uit: kaas, boter, 
melk, room, karnemelk, pap, yoghurt en onder-
melk ofwel taptemelk (= afgeroomde melk). Wel 
moet vermeld worden dat gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, door grote schade aan wegen en 
bruggen, soms tot 70% van de melk niet aange-
voerd kan worden.

Over het jaar 1948 wordt vermeld dat de KI 
(kunstmatige inseminatie) in Vught ermee op-
houdt. De “Sint Jan” gaat ermee aan de slag: 
“Maar deze instelling zal zichzelf moeten bedrui-
pen, want alle kosten moeten door de dekgelden 
gedekt worden”.

Voordat er melkfabrieken waren, lieten boe-
ren de melk opromen. Ze lieten de rauwe, 
onbewerkte melk een tijdje staan. Het vet in 
de melk kwam dan bovendrijven en kon er 
afgeschepte worden: afromen.
De afgeroomde melk werd ook wel ondermelk 
genoemd; de melk die onder de room zit. Later 
werd de ondermelk via een kraan afgetapt (het 
vet bleef achter) en ontstond de naam tapte-
melk.

Links: De coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek 
“Sint Jan” op de hoek van de Guldenvliesstraat en de Ko-
ningsweg in ’s-Hertogenbosch in 1941. foto: fotobureau 
Het Zuiden; stadsarchief ’s-Hertogenbosch.

Boven: Het gebouw van de oude melkfabriek staat er nog. 
Sinds 2007 is er de Stichting Art On The Spot (ARTOTS) 
in gevestigd. foto: Google streetview

Jos Sterks werkte van de 30-er jaren tot 1955 als melkboer voor Cees Sterks en ventte melk in Den Dungen en Maas-
kantje. Na zijn huwelijk ging hij als zelfstandige verder vanuit zijn huis, Horziksestraat 3. Deze foto is voorzover wij weten 
rond 1940 in de Zandstraat gemaakt door een fotograaf. De kinderen zijn waarschijnlijk voor de foto op de bakfiets gezet. 
Wie herkent een van de kinderen. Geef de namen s.v.p. door aan de redactie, p/a Schijndelseweg 3, 5271 BK of via e-mail: 
info@deheerlijkheidherlaar.nl. (foto uit archief Gijs Sterks)
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groei van de bevolking zien ook mensen, die niet 
van boerenafkomst zijn wel brood in het beroep 
van “melkboer”. Het wordt nog aantrekkelijker als 
ze ook nog “bijproducten” zoals frisdrank, bier en 
rookwaren mee gaan nemen op hun kar of in hun 
wagen. Daarnaast ontstaat, door een steeds uit-
gebreider assortiment aan melkproducten, maar 
ook door de verkoop van andere levensmiddelen, 
in menige plaats een “Zuivelhoekje”, “Zuivel-
huisje” dan wel een “Kaasboer”. Kenmerkend 
daarvan blijft dat men vaak na sluitingstijd ook 
“achterom” nog boodschappen kan doen.

In Sint Michielsgestel is het niet anders. In de 
naoorlogse jaren zijn er hier op enig moment 
zelfs zes melkventers die tegelijkertijd met een 
“melkvergunning” actief zijn. Zelfstandigen, maar 
ook venters in dienst van de fabriek, voorzien de 
eigen familie, vrienden, kennissen en gunners 
van de nodige boodschappen. Dit verandert pas 
na een saneringsproces. Een moeizame klus met 
veel haken en ogen.Een nieuwe, vaste wijkin-
deling moet recht doen aan de in het verleden 
opgebouwde omzetten. Het totale huishoudelijke 
quotum moet naar rato verdeeld gaan worden on-
der de melkboeren. Aan de hand van de omzet-
gegevens bij de “Sint Jan” gaat men aan de slag.
De grootverbruikers, Seminarie Beekvliet, Huize 
Ruwenberg, Instituut voor Doven, het Adria-

nusklooster en Nieuw-Herlaer, worden buiten 
beschouwing gelaten. Deze worden van oudsher, 
via directe onderhandelingen, al vergund. Uit-
eindelijk krijgt de sanering in 1955 haar beslag. 
De melkboer krijgt zijn eigen wijk en de klant 
een vaste melkboer, die dagelijks op een redelijk 
vaststaand moment langskomt. Wel wordt er 
regelmatig geëvalueerd, want door huizenbouw 
kan een wijk groeien en door sloop inkrimpen. 
Als dat het geval blijkt worden de wijkgrenzen 
aangepast zodat een straat zomaar plotseling 
een andere melkboer aan de deur krijgt.

Gedreven door de sterke bevolkingsgroei en 
dus een toenemende voedselbehoefte wordt de 
melkverwerking na de Tweede Wereldoorlog in 
rap tempo gemoderniseerd, zowel het productie-
proces als de organisatie. Het ontstaan van de 
E.E.G. heeft het proces versneld. Fusie na fusie 
volgt. Vrijwel alle plaatselijke melkfabrieken gaan 
kopje onder. De St. Jan in Den Bosch blijft be-
staan en breidt uit, maar wordt na een fusie met 
Tilburg in 1971 al in 1979 alweer opgeslokt door 
de inmiddels na verschillende fusies ontstane 
Campina. De fabriek aan de Gestelseweg in 
‘s-Hertogenbosch is momenteel een van de drie 
boterfabrieken van Friesland Campina.

boterberg en melkplas
Door mechanisering en rationalisatie in de vee-
teelt, ontstaat in de 60-er jaren binnen de EEG 
een overschot aan boter, de boterberg. In de 70-
er jaren verplicht de melkfabriek de boeren om 
de melk op het bedrijf te koelen in een melktank 
en verdwijnen de “romkannen”, de melkbussen 
met een inhoud van 30 liter, uit het straatbeeld. 
De tankwagen komt voortaan langs om de melk 
bij de boer op te halen. Doordat de boeren van 
de Europese Unie een gegarandeerde minimum-
prijs krijgen voor hun melk, produceren zij meer 
dan de markt vraagt. Er ontstaat een melkplas. 
Dit leidt tot het invoeren van een melkquotum in 
1984. Als een boer meer melk produceert dan 
zijn toegestane quotum, moet hij over die extra 
hoeveelheid een heffing betalen, de zogeheten 
superheffing. 

Door deze ontwikkelingen en omdat de productie 
per koe nauwelijks nog te vergroten is, kan een 
boer alleen nog zijn inkomsten vergroten door 
zijn bedrijf uit te breiden, meer koeien houden. 
Deze schaalvergroting aan de ene kant leidt tot 
sanering aan de andere kant. Boeren die niet 
mee kunnen, moeten hun bedrijf beëindigen.

Sint Michielsgestel
Ook boeren uit ons dorp worden lid van de “Sint 
Jan”. Uit de notulen blijkt het volgende: 

Leden van “Sint Jan” uit Sint-Michielsgestel
op 31 
dec

leden koeien koeien 
per lid (ge-
middeld)

1948 41 246 6
1949 47 286 6,09
1950 51 329 6,03
1951 70 422 6,03
1952 90 476 5,29
1953 97 543 5,60
1954 108 647 5,99

Over 1949 wordt in het verslag van de fabriek 
vermeld dat de allerbeste koe van de Sint Jan 
loopt bij het “Instituut voor Doofstommen” en 
haar naam is Truusje. Zij geeft dat jaar 6.255 kg 
melk, goed voor ƒ 1.494,50. Truusje geeft dus 
gemiddeld 19,67 kg. per dag. Ook hun Barbara 
kan er wat van: 4.992 kg in 318 dagen, goed 
voor ƒ 1.049,10. De huidige dagopbrengst per 
koe ligt aanzienlijk hoger, namelijk gemiddeld 
25,75 kg per dag, ofwel 8.111 kg. per jaar.
Opvallend is dat in 1966 113 Gestelse boeren lid 
zijn, maar dat dit aantal in 1967 daalt tot 102 le-
den. Het is de tijd waarin de traditionele gemeng-
de bedrijven tengevolge van de rationalisering 
en overproductie overschakelen naar gespeciali-
seerde bedrijven. Er komen varkensboeren, koei-
enboeren, kippenboeren. En het is onvermijdelijk 
dat in dit proces verscheidene boerenbedrijven 
het loodje leggen.

Melkman of toch nog melkboer?
Het beroep van melkboer, uit nood geboren, 
houdt in die vorm lang stand. Boerenzoons en 
-dochters bezorgen bij eigen vrienden en kennis-
sen en hun andere klanten de melk en aanver-
wante artikelen. Dag in dag uit dezelfde gang 
door het eigen dorp of, nog verder, door de stad. 
Over melkwijken wordt nog niet nagedacht. Zo 
kan het gebeuren dat in één straat meerdere 
melkboeren hun producten bezorgen; zelfstandi-
gen die daarnaast ook nog hun eigen producten 
aan huis verkopen. 

Door de komst van de zuivelindustrie verandert 
hun leven drastisch. Boeren leveren de melk 
voortaan aan de fabriek en de melkventers 
moeten hun producten daar gaan halen. Door de 

Op 26 september 1953 openden Bert van Berkel en Jo 
van Berkel – van Mil het Zuivelhoekje op de hoek van 
de Spijt en de Beekgraaf. Bert bleef venten, Jo dreef de 
winkel. In de 60-er jaren werd de winkel uitgebreid door 
er aan de rechterkant een stukje aan te bouwen. In 1980 
sluit de winkel zijn deuren. Zoons Peter en Gerard van 
Berkel beginnen er dan café Ons Moeder.

In de 50-er jaren reed Peter van de Loo, die op zijn 18e 
als melkboer begon, nog met paard en wagen. Op deze 
foto staat hij achter de wagen. De linker man is Henk Tin-
nebroek. Peter had zijn zaak in de Molenbergstraat, waar 
deze foto is gemaakt. Zoon Kees van de Loo nam in 1972 
de zaak over en heeft die tot in 1986 voortgezet. Het huis 
rechts op de achtergrond was destijds van Jan van der 
Pol. Marinus Groenendaal hield daar kantoor voor de Boe-
renleenbank.
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Aanvankelijk is paard en wagen nog vertrouwd in 
het straatbeeld. Op de wagen staan, behalve de 
flessen, ook nog grote bussen waaruit de “losse” 
melk rechtstreeks in een aangereikte pan getapt 
kan worden. Door aanscherping van regels 
verdwijnt deze verkoopmethode en worden alle 
producten in glazen flessen met dunne, indruk-
bare, aluminium doppen, zogenaamde capsules 
aangeleverd. Elk product een eigen kleur dop. 
Enkele voorbeelden hiervan: 
rood = volle melk en blauw = halfvolle melk 
groen = karnemelk en half/groen = karnemelksepap. 
half/rood = rijstepap, geel = vanillevla en bruin = 
chocoladevla
Daarnaast heb je natuurlijk ook nog yoghurt en 
boter, koffiemelk en steriele melk. Deze laatste 
twee zitten in een smalle fles met lange hals, 
afgesloten door een kroonkurk

Met de groei van het assortiment, het aantal 
klanten en het aantal nevenproducten kan de 
zelfstandige melkboer zich langzamerhand een 
bestelauto gaan permitteren. De venters in dienst 
van de fabriek krijgen elektrisch aangedreven 
karren. Eerst een type waarbij hij zelf voorop 
loopt en later een model dat hij, zittend in een 
cabine, kan besturen.

Ook is het voor de venter gunstig dat de lande-
lijke horizontale prijsbinding (de zelfde producten 
zijn overal even duur) wordt losgelaten en de 
adviesprijzen worden geïntroduceerd. Hiermee 

kan een concurrentiemodel worden ontwikkeld 
en mag bij grote afname ook korting bedongen 
of gegeven worden. In dit kader ontwikkelt zich 
in de jaren 70 weer een nieuw fenomeen. Door 
het gezamenlijk inkopen en verkopen (iveco) 
van zowel melkproducten, kruidenierswaren als 
huishoudelijke artikelen kun je Samen Ratio-
neel Verkopen. De SRV-wagen verschijnt in het 
straatbeeld en veel mensen, vooral de ouderen, 
vinden het maar wat gemakkelijk om niet meer te 
hoeven sjouwen met zware boodschappen.

Als de klant weet dat hij 
niet thuis zal zijn als de 
melkboer langskomt wordt 
dat simpel met een briefje 
opgelost. Bij de melkboer 
koop je immers alles nog 
op de pof. Deze zet dan 
ook de bestelling op de gevraagde plek, noteert 
de kosten in zijn boekje, telt thuis op vrijdag alles 
op en rekent op zaterdag de hele week af.
In de loop der jaren groeit de economie en daar-
door de lonen en salarissen. De gewone man 
krijgt meer te besteden. Ook hij kan zich een 
koelkast permitteren. Hierdoor neemt de nood-
zaak van het dagelijkse rondje steeds verder af; 
de vele werkuren van de melkboeren worden zo 
tot normalere proporties teruggebracht. En dat 
lijkt een kentering te goede. 

Maar wat in het klein kan, kan ook in het groot. 
De buurtwinkels veranderen in zelfbedieningsza-
ken en deze evolueren weer naar supermarkten. 
“Alles wat je nodig hebt onder één dak”. Gemak 
en lagere prijzen dienen de mens. Eén keer per 
week de grote boodschappen doen met de eigen 
auto is toch veel efficiënter. Lang verse produc-
ten thuis in de koeling en zonodig in de diepvries, 
en klaar ben je.
In 1980 sluit Het Zuivelhoekje haar deur en her-
opent een jaar later als Café “Ons Moeder”. Ook 
de “Kaasboer” verdwijnt en wordt een wijnboe-
tiek. De melkventers en SRV mannen trekken 
hun conclusies en stoppen of besluiten “hun tijd 
uit te dienen”. En zo kan het gebeuren dat op dit 
moment nog slechts één rijdende winkel in ons 
straatbeeld te zien is.
De melkboer is een niet te redden, uitstervend 
ras gebleken. Hoe zuinig zijn we op onze laatste 
groenteboer en onze laatste warme bakkers??
De toekomst zal het ons leren. 

Bronnen: P. v. Berkel, Archief BHIC.

In de zestiger en 70-er jaren ventten de melkboeren hun 
melk een aantal jaren uit met melkwagentjes van de ZM, 
de Zuid-Nederlandse Melkindustrie. Zij verkochten Zuid-
melk.

Zoals vrijwel elk dorp heeft ook Sint-Michielsge-
stel een boterfabriek gehad. Die stond aan de 
huidige Sint Michielsstraat, op de plaats waar nu 
nog het winkelpandje “De Kleine Winst” staat. 

Het fabriekje heeft niet lang bestaan. Het werd 
in november 1902 opgericht, maar nog geen 20 
jaar later werd de grond en het gebouw verkocht. 
Hoe alles precies is verlopen, weten we nog niet. 
Uit archiefonderzoek door Jef van Veldhoven 
en met informatie die Gijs Sterks, zoon van een 
melkboer, aanleverde, kunnen we onderstaande 
globale geschiedenis reconstrueren. Aanvul-
lingen zijn van harte welkom en kunnen aan de 
redactie gestuurd worden.

boerencoöperaties
Aan het einde van de 19e eeuw hield de Norber-
tijn Gerlachus van den Elzen, de boerenapostel, 
de veelal arme boeren in Brabant voor dat zij 
door samen te werken sterker konden worden. 
Zijn boodschap vond op grote schaal gehoor. In 
vrijwel elk dorp werd een boerenbond opgericht 
en vanuit die boerenbond werden coöperaties 
opgericht. Bijvoorbeeld een coöperatie om geza-
menlijk kunstmest en veevoer in te kopen, een 

coöperatie om gezamenlijk landbouwwerktuigen 
te kopen en een coöperatieve bank. En natuurlijk 
een coöperatie om gezamenlijk de melk te ver-
werken. Op het grondgebied van de gemeente 
Sint-Michielsgestel werden drie boterfabrieken 
opgericht. Een in het Maaskantje, waaraan ook 
Dungense boeren leverden, een in Gemonde en 
een in Sint-Michielsgestel. Die van Gestel was de 
eerste.

oprichting boterfabriek
In het boek “Sint-Michielsgestel, een historische 
verkenning” staat dat er in november 1902 een 
boterfabriek werd opgericht . De muurankers in 
het pand aan de Michielsstraat vormen inder-
daad dat jaartal, het jaar van de bouw. Uit de 
context mogen we opmaken dat dit opgericht 
is door de R.K. Boerenbond St. Isidorus. De 
Boerenbond richtte op 7 februari 1903 de Ver-
eeniging tot verbetering der Zuivelbereiding te 
Sint-Michielsgestel op , die ook de naam van de 
patroonheilige van de boeren, St. Isidorus kreeg.

Iets meer dan een maand later, op 16 maart 
1903 kocht de vereniging van molenaar Wilhelm 
van Lieshout ongeveer 550 m2 grond aan de 

de BoterfaBriek van sint-MiChielsGestel
Thijs Braam, archiefonderzoek Jef van Veldhoven
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huidige St. Michielsstraat waarop het gebouwtje 
stond waarin al enkele maanden de boterfabriek 
in bedrijf was. De vereniging St. Isidorus werd 
bij de aankoop vertegenwoordigd door voorzit-
ter Jan Kapteijns, en Adrianus van den Berg en 
Adrianus van Grinsven, landbouwers uit Gestel.

uitbreiding
Blijkbaar ging het goed met de boterfabriek. In de 
gemeente Sint-Michielsgestel zijn in die tijd 180 
boeren, die samen 1.000 melkkoeien hebben . 
In mei 1913 diende de vereniging St. Isidorus bij 
de gemeente een verzoek in om de handmatige 
fabriek om te mogen bouwen tot een machinale 
boterfabriek. De inspecteur van de arbeidsin-
spectie beoordeelde het verzoek en oordeelde 
dat “de voorgenomen uitbreiding/plaatsing van 
een benzinemotor van 6 PK zal voldoen aan de 

eisen van de veiligheidswet.” De buurman, H. P. 
Verhoeven, zonder beroep, tekende bezwaar aan 
tegen de uitbreiding, omdat hij schade door de 
motor vreest “aan zijn belendende gebouwen en 
eigendommen”. Het gemeentebestuur bedenkt 
dan een praktische oplossing. Omdat eventuele 
schade pas duidelijk wordt als de motor enige tijd 
heeft gedraaid, verleent het College van B. en W. 
op 4 juli een tijdelijke vergunning, die op 1 januari 
1914 afloopt. En, zo stelt het College, de uitbrei-
ding moet binnen 14 dagen klaar zijn. 
Hoewel de heer Verhoeven op 12 december nog 
een keer bezwaar kwam maken bij wethouder 
Andries Kapteijns, kreeg St. Isidorus eind januari 
1914 toch een definitieve vergunning. Gebleken 
was, dat er geen schade was aan het huis van 
Verhoeven.

Het einde
Wanneer de boterfabriek is opgehouden te 
bestaan, weten we niet. Het enige dat we tot nu 
toe gevonden hebben, is dat door notaris Ker-
stens eind 1921 op verzoek van “het bestuur der 
Isidorus Vereeniging der Zuivelbereiding te Sint-
Michielsgestel” een veiling wordt uitgeschreven, 
waarop verkocht zal worden “Een hecht en sinds 
enkele jaren nieuw gebouwd huis, voorheen bo-
terfabriek, geschikt tot uitoefening van elk bedrijf 
of nering, op de Stokhoek te Sint-Michielsgestel, 
met inrij ter zijde van het huis, alsmede tuin, 
kadaster sectie C nummer 1740, groot vijf aren 
zeventig centiaren. Te aanvaarden bij betaling 

Plattegronden van de boterfabriek die bij de aanvraag voor uitbreiding waren gevoegd. Links een eenvoudige schets, 
waarop te zien is dat het pand over de lengte in tweeën was gedeeld. Aan de straatkant was de –aanvankelijk hand-
matige– boterfabriek. Linksachter was het kantoor, op de opkamer, de kamer boven de kelder. Daarachter was nog een 
bergplaats. De motor (zwarte blokje) werd in een hokje geplaatst. Op de blauwdruk is te zien dat die motor een lange as 
aandreef, die via riemen verschillende machines in beweging zette. In de fabriek stonden nogal wat apparaten, bakken 
en machines. We zien een weger, een bak of tank voor de volle melk, een bak voor de ondermelk, een ondermelkkoeler, 
een melkpomp, een terugkoeler, een pasteur, een separateur, een roomkoeler, nog een pomp en een karn. In de rechter-
bovenhoek is in het zwart nog een kneder getekend, een apparaat om de boter te kneden.

der koopsom. Alle machinerie, zoo los als vast en 
hetgeen daartoe behoord, blijft gereserveerd te 
ruimen binnen drie maanden, bij de betaling der 
koopsom van het vastgoed.”
De hele veiling bestaat uit twee ‘delen’. Op 10 
november vond de provisionele veiling plaats 
“ten koffiehuize van Van der Linden” aan de 
huidige Ruwenbergstraat. Twee weken later, op 
24 november 1921 volgde de finale veiling “ter 
herberge van Albertus Vorstenbosch”. 

Verloop van de veiling
Op de eerste avond werd de koop ingezet op ƒ 
2.220,00. Opmerkelijk genoeg door Wilhelm van 
Lieshout, de molenaar, die in 1903 het pand had 
verkocht aan St. Isidorus. Hij wilde blijkbaar het 
pand terugkopen. 

Uit het dagregister van de notaris blijkt dat tussen 
de provisionele veiling en de finale veiling ene 
Leonardus van Roozendaal, klompenmaker en 
koopman, bij de notaris ƒ 80 meer heeft gebo-
den. De finale veiling begint dus op ƒ 2.300.

De veiling verliep zoals gebruikelijk: de notaris 
steekt “het gebruikelijke waslicht” aan, een klein 
kaarsje waarvan niemand precies weet hoe lang 
het zal branden. Zolang het kaarsje brandt, mag 
er geboden worden. Als het vlammetje dooft, is 
de veiling voorbij. Wilhelm van Lieshout biedt als 
eerste ƒ 170 meer. Maar Leonardus van Roo-
zendaal gaat daar overheen met ƒ 140 en hij 
doet daarmee het laatste bod voordat het kaarsje 
uitgaat. Voor ƒ 2.610 wordt hij de nieuwe eige-
naar van de voormalige boterfabriek. Hij moet 
trouwens meteen aan Wilhelm van Lieshout een 
half procent van diens eerste inzet betalen. Wil-
lem houdt dus ƒ 11,10 aan dit avontuur over.

Verklaring
Hoe komt het dat een fabriek die in 1913 nog uit-
breidt, acht jaar later alweer gesloten en verkocht 
is? Het antwoord is waarschijnlijk: concurrentie.

Toen de boterfabriek werd opgericht, was het 
een handmatige fabriek. Daar kon melk verwerkt 
worden van een paar honderd koeien. Maar in 
die tijd hadden de boeren in de hele gemeente 
ongeveer 1.000 koeien en waarschijnlijk wilden 
veel boeren melk leveren aan de coöperatie. 
Volgens de website www.zuivelhistorienederland.
nl, werden de boterfabrieken in Gemonde en in 
het Maaskantje pas in respectievelijk 1915 en 
1927 opgericht. Het Gestelse St. Isidorus mocht 

er in 1913 dus wel op vertrouwen dat de me-
chanisatie en uitbreiding zou leiden tot grotere 
groei. De enige fabriek in de buurt was toen de 
nog particuliere melkfabriek de St. Jan in Den 
Bosch. De boeren in Gestel en omgeving konden 
de 6.000 tot 10.000 liter melk wel leveren die per 
dag nodig was om een gemechaniseerde fabriek 
rendabel te maken.

Maar de nieuwe boterfabriek in Gemonde moet 
een geduchte concurrent geweest zijn. Die 
boterfabriek was groter, ze werd geleid door een 
heuse directeur, Piet van Mil  en de Gemondse 
boeren gingen daar uiteraard hun melk leveren. 
De Gestelse fabriek had toen waarschijnlijk niet 
meer genoeg aanvoer van melk om te groeien. 
Toen in 1918 ook nog eens de Bossche melk-
fabriek, een reus vergeleken met het Gestelse 
fabriekje, werd gekocht door de boeren, was het 
pleit waarschijnlijk beslecht. Twee melkverwer-
kende fabrieken op minder dan een uur gaans 
van Sint-Michielsgestel, daar kon Sint Isidorus 
niet tegenop. Toen de Sint Jan in november 
1921 besloot dat boeren alleen melk mochten 
leveren als ze lid waren van die coöperatie, was 
de Gestelse boterfabriek al gestopt en werd het 
gebouw verkocht.

Wat gebeurde er met het gebouwtje?
Zoals vermeld, verkocht St. Isidorus de boter-
fabriek aan Leonardus van Roozendaal op 24 
november 1921. Het wordt dan door de notaris 
“een hecht huis” genoemd, maar waarschijnlijk 
is dat een te rooskleurige voorstelling. In de 
papieren van het kadaster vinden we namelijk 
dat Van Roozendaal de boterfabriek verbouwde 
tot woonhuis. Hij moet haast gehad hebben, 
want toen hij op 3 maart 1922 met vrouw en twee 
kinderen werd ingeschreven in de gemeente 
Sint-Michielsgestel, was zijn vrouw Johanna van 
Oploo hoogzwanger. Iets meer dan twee weken 
later werd hun derde kind Maria geboren. 

In 1927 werd het huis door Van Roozendaal 
verkocht aan Hendricus van der Donk, koopman. 
Die bouwt er een schuur bij. Hoewel we dat in de 
kadasterpapieren niet terugvinden, verbouwt hij 
later het woonhuis waarschijnlijk tot de winkel die 
nu nog de fraaie naam “De kleine Winst” draagt. 
Op 77-jarige leeftijd verkoopt Hendricus grond en 
gebouwen in 1962 aan Piet van der Donk, zijn 
zoon. Momenteel woont er Henny van der Donk, 
de zoon van Piet.
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Met dank aan Gijs Sterks voor zijn bijdrage over 
handmatige- en stoomboterfabrieken en Jef van 
Veldhoven voor zijn archiefonderzoek.

1 W. Heesters en C.S.M. Rademaker, Sint-Michielsgestel, een historische verkenning, 1994, pag. 211
2 dagregister notaris Josephus Kerstens, d.d. 11 januari 1922, waarin hij de verkoping van de boterfabriek en de grond beschrijft.
3 W. Heesters en C.S.M. Rademaker, Sint-Michielsgestel, een historische verkenning, 1994, pag. 211
4 Ir. A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars: Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Barbant 1886-1930.
5 Piet van Mil is de vader van Jo van Mil, die trouwde met melkboer Bert van Berkel en met hem in de Spijt het Zuivelhoekje dreef.

Lopend door ons dorp passeer je talloze alle-
daagse dingen. Je loopt er aan voorbij, totdat je 
je op een dag afvraagt wat het eigenlijk is, wat 
het betekent of hoe het zo ontstaan is. 

Een voorbeeld daarvan 
zijn deze paaltjes langs de 
weg. Betonnen paaltjes 
met een rood plaatje erop. 
Links boven staat een 
B en een nummer, met 
daaronder een horizontale 
en een verticale lijn, die 
samen een T vormen.
Deze paaltjes wijzen de 
brandweer waar een aan-

sluitpunt op de waterleiding zit. Dit paaltje, num-
mer 34, vertelt dat de brandkraan 1,0 meter vóór 
en 1,4 meter links van het paaltje te vinden is.  
En inderdaad, op die plaats zie je in het trottoir 
een deksel met het opschrift ‘brandkraan’. Daar-
onder zit een kraan in de waterleiding, waarop 
de brandweer een standpijp kan zetten en op die 
standpijp kan ze haar brandslangen aansluiten. 

De waterleiding werd in de 40-er en 50-er jaren 
aangelegd in het dorp. Vóór die tijd haalde de 
brandweer het bluswater uit de Dommel, ven-
nen, sloten en waterlopen; dat doet ze overigens 
nog steeds als die vlak bij de brand aanwezig 
zijn. In de buurtschappen van Gestel werden 
brandkuilen gegraven, flinke kuilen waar vrijwel 
altijd water in stond. Op de kruising Venstraat-
Dooibroek ligt nog zo’n brandkuil.
Sommige brandkuilen werden later omgebouwd 
tot een brandkelder. Op de hoek van de Broek-
straat en de Bodem van Elde in Gemonde 
(voorheen gemeente Schijndel) ligt er nog een, 
afgedekt met een zandlaag en verscholen onder 
gras en onkruid. Vanaf de weg loopt hij schuin 
op. De brandweer kreeg via twee gietijzeren 
putdeksels boven op de kelder toegang tot het 
bluswater. Door de komst van de waterleiding 
raakte de brandkelder in onbruik.

Langs de weg staan ook 
veel betonnen paaltjes 
met een blauw plaatje 
erop. Daarop staat de 
letter A met een nummer 
erachter. Deze paaltjes 
zijn bedoeld voor de 
waterleidingmaatschappij 
en zij vertellen waar de af-
sluiters te vinden zijn. Als 
er ergens een groot lek in 
de waterleiding zit of als er 
aan de waterleiding gewerkt moet worden, kan 
een deel van de waterleiding met die afsluiters 
afgesloten worden.

Tussen het transformatorhuisje en de harde weg zijn de contouren van de brandkelder zichtbaar als een verhoging in het veld. 

even stilstaan
Thijs Braam
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Bij een grote brand gebeurt het nog wel eens 
dat de waterleiding kapot springt. Het aan- en 
uitschakelen van de pompen van de brandweer 
veroorzaakt dan in de waterleiding zo’n grote 
drukgolven, dat de leiding scheurt of dat koppe-
lingen loslaten.

Eind februari 2012 verdween op de hoek Ge-
mondseweg-Vogelenzang een groot deel van 
het wegdek in een gat dat was ontstaan door 
een groot lek. Omdat het lek ontstond toen het 
al donker was, had het lekkende water urenlang 
vrij spel. 

Navraag bij Enexis naar de betekenis van ver-
schillende paaltjes bracht ook daar een zoek-
tocht teweeg. Alleen oudere werknemers wisten 
bepaalde paaltjes nog te duiden. Enexis is de 
opvolger van de Provinciale Noord Brabantse 
ElectriciteitsMaatschappij (PNEM). Het is de 
regionale netbeheerder en verantwoordelijk voor 
de distributie van energie, aanleg en onderhoud 
van de elektriciteits- en gasnetten in o.a. Noord-
Brabant.
Over deze vier paaltjes zijn we het volgende te 
weten gekomen.

Paaltje 1 is een geel paaltje van kunststof. Op 
het paaltje staan de letters PNEM en een eind 
daaronder een serie letters en cijfers. Monteurs 
weten door dit paaltje waar zij de middendruk 
gas afblaas afsluiter kunnen vinden als ze de 
gasleiding moeten aflaten, vullen of ontluchten.

Het betonnen paaltje, nummer 2, met de letters 
HS, geeft aan dat daar een elektriciteitskabel 
in de grond ligt. De letters HS staan voor hoog-
spanning.

Het witte paaltje, nummer 3 geeft aan waar een 
spuikraan (SK) van de waterleiding te vinden is. 
Die zit aan het einde van een leidingnet. De wa-
terleidingmaatschappij gebruikt deze kranen om 
een deel van de waterleiding door te spoelen.

Paaltje 4 met de stalen plaat geeft vermoedelijk 
aan waar de gasleiding lag in de tijd dat die nog 
eigendom van de gemeente was. Die maakte 
deze aanduidingspaaltjes vaak zelf met een op-
schrift of ze boorde er gaatjes in van de letter G.

(Foto’s Heemkundevereniging, Thijs Braam)


