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Voorwoord van de redactie

Een heemkundevereniging heeft niet alleen de taak om dingen 
uit het verleden te bewaren en uit te zoeken hoe het zo geko-
men is. Ze kan ook gebeurtenissen van nu vastleggen voor de 
toekomst. En dat gebeurt ook volop; verscheidene leden maken 
foto’s en aantekeningen van de dag van vandaag. 

Soms komen deze twee taken prachtig samen. Een jubileum 
in deze tijd biedt een mooie gelegenheid om terug te blikken. 
Deze Heertgang is bijna helemaal gewijd aan een jubileum dat 
in 2013 op bescheiden wijze voor velen onopgemerkt gevierd 
werd: het 40 jarig bestaan van de markt. Na een valse start 
in 1953, toen iedereen in Gestel nog een grote moestuin had, 
werd 20 jaar later een nieuwe poging gedaan om in ons dorp 
een weekmarkt van de grond te krijgen. In de figuurlijke beteke-
nis is dat gelukt, want de markt is inmiddels vast verankerd in 
de dorpsgemeenschap. 

Hopelijk geniet u van de informatieve artikelen, het verhaal van 
binnenuit en de mijmering over het o zo gewone fenomeen.
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boven paalkuilen
tufstenen funderingen

en een gemetselde grafkelder
verzamelen 25 neringdoenden
onder toeziend oog van toren

bierpomp en bankzitters
in jubelstemming

HOERA 40 JAAR

de wereldwinkel in wording
kijkt gesloten toe

27 september zorgt
zonovergoten

voor extra bedrijvigheid
bij verkopers en kopers

ploeterende kraambouwers
naast luxe openvouwers

zorgen voor
een totaalpakket

versieringen
aanbiedingen

EN
fietsloten

trekken wandelende 
en rollerende klanten

naar het plein
voor duurzame winterwarmte

dagelijkse behoeften
EN

een kans

vele monden bewegen
sprekend

etend en snoepend
of dankend

voor het gratis lot
WIE WINT EEN FIETS
U zult het vast al weten.

MARKT

een impressie door Piet Donders

Een blik op de Gestelse markt in september 2013. 
(foto Heemkundevereniging De Heerlijkheid 
Herlaar, Thijs Braam)
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De start en het einde van de markt in 1953 
Wie het initiatief tot een weekmarkt in 1953 pre-
cies heeft genomen, is ongewis, maar feit is dat 
B&W van Sint Michielsgestel in mei begonnen 
waren met het aanschrijven van de Centrale Ver-
eniging voor Markt-, Straat- en Rivierhandel in 
Den Haag om na te gaan of er bij die vereniging 
bezwaar zou kunnen bestaan tegen het oprich-
ten van een weekmarkt voor groenten, fruit, vis, 
zuivel en bloemen . Dat bleek niet het geval, mits 
de markt beperkt van opzet zou blijven. Er zou 
immers bezwaar kunnen komen van omliggende 
markten als die in Sint-Michielsgestel van grotere 
omvang zou worden opgezet en als er ook an-
dere branches bij betrokken zouden worden dat 
in omliggende markten vertegenwoordigd waren. 
Die vrees was echter ongegrond, want het ging 
slechts om een markt met aardappelen, groenten 
en fruit (AGF), vis, zuivel en dergelijke.

B&W formuleerden hun voorstel op 20 mei 1953 
aan de Raad, die per 15 juli een positief besluit 
nam. De Provincie Noord-Brabant moest daarop 
nog fiatteren en dat deed zij op 9 september, 
zodat de markt van start kon. Op 26 september 
werd de oprichting in een advertentie in Het 
Huisgezin aangekondigd en op 6 oktober 1953 
ging zij van start. De markt werd gehouden op 
dinsdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur 
(behalve op Christelijke en Nationale feestda-
gen) en zij werd gevestigd op het Dommelplein 

tussen Dommelstaat 1 en Ceintuurweg 2. De 
marktkooplieden betaalden 25 ct per strekkende 
meter aan marktgeld.

Die markt was echter geen lang leven bescho-
ren. Al na enkele weken werd de markt wegens 
te geringe belangstelling gestopt en het zou 
twintig jaar duren voor een nieuw initiatief zou 
worden genomen. 

DE WEEKMARKT VAN SINT-MICHIELSGESTEL EN HAAR AANVANGSPERIKELEN

Ruud van Aart

Twee foto’s genomen op de markt op het Dommelplein. 
(foto’s: BHIC, kenmerk foto boven SM.2860)
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Een nieuw initiatief
Bijna twintig jaar later was er opnieuw een initi-
atief, deze keer van de Nederlandse Bond voor 
de Markt- en Straathandel. In haar brief van 25 
juli 1972  maakt deze initiatiefnemer melding van 
het feit dat de voorzitter van deze bond, C. Duis-
ter, een oriënterend overleg ter gemeentehuize 
had gehad aangaande het instellen van een 
wekelijkse algemene warenmarkt. De voorzitter 
verzocht om een overleg met B&W.

De warenmarkt – met een breder aanbod dan 
alleen groenten en fruit - was gewenst, werd ge-
steld, omdat in de omgeving steeds meer week-
markten in de dorpen werden georganiseerd, die 
succesvol waren. Genoemd werden Berlicum, 
Heesch, Hoeven, Oudgastel, Dinteloord en 
Willemstad. Ze waren niet alleen succesvol, ze 
waren ook nodig. Er was de laatste jaren veel 
gesaneerd in de detailhandel, stelde de bond. 
Kleine winkels legden het af tegen de opko-
mende supermarkten en warenhuizen. De markt 
was, zo stelde hij, een openlucht warenhuis, 
ze geeft binding in een gemeente en heeft een 
belangrijke recreatieve functie. Bovendien zou 
een markt een prijsregulerende en corrigerende 

functie hebben en dus goed voor de consument. 
De gemeente liet zich overtuigen.
Drie weken na het bedoelde schrijven, op 14 
augustus, was er een gesprek tussen  gemeen-
tesecretaris Van Buitenen en de ambtenaar 
Algemene Zaken, W. Rietrae en de heren Duis-
ter en Van Loon van de in Tilburg gevestigde 
Nederlandse Bond. Zij betoogden dat behalve 
de eerder genoemde markten in Berlicum en 
Heesch er nog niet zo lang geleden ook markten 
waren georganiseerd in Hintham en Udenhout. 
Daar was de markt een goede trekker die eraan 
bijdroeg om de “koopafzuiging” zoals het werd 
genoemd, naar de grote stad te minderen. 

In Udenhout stonden 25 kramen, in Berlicum 
zelfs 40, zodat in Sint Michielsgestel een aantal 
van 45 kramen in een gedifferentieerd pakket 
haalbaar zouden moeten zijn. De plaatselijke 
middenstand had in deze plaatsen geen be-
zwaar gehad, maar zij hadden dan ook voorrang 
bij de inschrijving op de standplaatsen gehad. 
Later zou blijken dat de Gestelse middenstand 
minder blij was met de komst van de markt.

De markt zou gesitueerd moeten worden, zo 
was het idee, op het Petrus Dondersplein, naast 
de toren, op de plek waar ze nu ook staat, en 
moeten worden gehouden op vrijdagmiddag, 
aanvankelijk op proef voor drie maanden en zou 
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. 
De gemeente zag na intern beraad toch maar 
af van een snelle start, die mogelijk zou worden 
door ontheffing bij een wat vrije interpretatie van 
de Algemene Politie Verordening. De gemeente 
wenste toch de officiële weg via de provincie 
te volgen. Per slot van rekening werd het ook 
noodzakelijk geacht de diverse belanghebben-
den te raadplegen.

De winkeliersvereniging ‘Gezawa’ was in ie-
der geval faliekant tegen. Bij schrijven van 26 
oktober keurde zij de plannen in z’n geheel af. 
Er zou voldoende aanbod zijn, er zou zelfs hard 
geconcurreerd worden en men vreesde omzet-
daling en aantasting van de bestaansmogelijkhe-
den. Vooral in de levensmiddelensector was de 
omzet de laatste jaren al flink achteruit gelopen. 
Bovendien waren er in een straal van vijf kilome-
ter al zes weekmarkten. Ten slotte hadden de 30 
verenigde winkeliers al voldoende geleden onder 
het wegzuigen van koopkracht door de omlig-
gende winkelcentra, de cash-and-carry bedrijven 
en de groothandelsbedrijven Makro en Sligro.

Door de jaren heen hadden de marktlui verschillende 
acties, zoals de loterij bij het vijfjarig bestaan in 1978.
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Markten te Raadsbesluit 
genomen in 
openbare 
vergadering van: 

Heesch, wekelijkse 
warenmarkt (do-ochtend)

22 dec 1970

Udenhout, wekelijkse 
warenmarkt (di-ochtend)

1 april 1971

Berlicum, wekelijkse 
warenmarkt (wo-ochtend)

18 aug 1972

Heeswijk Dinther, 
wekelijkse warenmarkt  
(vr-ochtend)

13 maart 1973

Etten Leur, wekelijkse 
veemarkt

16 april 1973

Vught, wekelijkse 
warenmarkt (do-middag)

12 nov 1973

Den Dungen, wekelijkse 
warenmarkt (di-ochtend)

26 nov 1974

Tabel 1: het oprichten van markten is in het begin van de 
zeventiger jaren een populair fenomeen. De tabel noemt 
er een aantal, zonder overigens volledig te willen zijn.

Het antwoord van de gemeente
De gemeente nam het bezwaar niet geheel voor 
kennisgeving aan, maar de reactie kwam natuur-
lijk niet goed uit. Ze overwoog dat de weekmarkt 
een welkome compensatie zou zijn voor het 
tekort aan winkelvoorzieningen die bovendien 
ook kwalitatief beneden de maat werden geacht. 
“Er is weliswaar verspreide winkelvestiging in 
uiteenlopende branches, maar in vaak te kleine 
bedrijfseenheden”, zo betoogde de gemeente in 
een brief aan het Hoofdbedrijfsschap Detailhan-
del en de Centrale Vereniging voor de Ambu-
lante Handel, beide in Den Haag. En zij vulde 
daarop aan: “Gestreefd wordt naar centralisering 
van winkelvoorziening in de oude dorpskom. 
Deze centralisering zal evenwel eerst op langere 
termijn te verwezenlijken zijn. In dit streven past 

zonder meer de instelling van een weekmarkt in 
het dorpscentrum”. De gemeente had met deze 
actie het initiatief van de Tilburgse vereniging 
overgenomen en zich dus achter de oprichting 
van een markt gesteld.

Het hoofdbedrijfsschap adviseerde een week-
markt van beperkte omvang: zo’n 25 stand-
plaatshouders, met ca 40 kramen, en vanuit 
concurrentieoverweging tenminste twee uit elke 
branche, zeker uit de agf en textiel. Dat zou de 
levendigheid en de aantrekkelijkheid voor het 
publiek vergroten. Voor horloges en tabaksar-
tikelen zou dat dan weer niet nodig zijn. Met 
de vrijdagmiddag als marktdag had men meer 
moeite. De marktkooplieden stonden immers 
ook op andere markten en die vielen doorgaans 
aan het einde van de week. Gestel zou het dus 
wel kunnen stellen met een markt op de maan-
dagmiddag. 

Voor het succes van de markt, stelde het be-
drijfsschap voor, zou men er in het voorjaar het 
beste mee kunnen starten. Verder stelde het 
bedrijfsschap dat gemeenten bij de voorberei-
dingen de drie verenigingen van markthandela-
ren plegen te betrekken, waartoe de gemeente 
overigens niet ongenegen was, gelet op de 
geregelde briefwisseling met deze partijen. 

De brief van de winkeliersvereniging was 
voorlopig terzijde gelegd, maar het bezwaar 
lag er natuurlijk wel. Daarnaast werd nu die 
maandagmiddag voorgesteld en de gemeente 
wilde dat eigenlijk niet. Het argument van het 
bedrijfsschap sneed ook geen hout, stelde de 
ambtenaar van de gemeente, want in Vught was 
er geen markt, in Den Bosch op woensdag en 
zaterdagochtend, in Berlicum op woensdagoch-
tend, in Boxtel op vrijdagochtend en in Schijndel 
op zaterdag namiddag. De vrijdagmiddag was 
nog vrij, dus waar had het bedrijfschap het over?

Na een voorafgaand telefonisch overleg werd de 
RK Middenstandsbond, zijnde het Nederlands 
Katholiek Ondernemersverbond, NKOV bisdom 
Den Bosch, om advies gevraagd alsmede om 
een reactie op het standpunt van de winkeliers-
vereniging. Gedeputeerde Staten, die het raads-
besluit tot de oprichting van de markt moesten 
bekrachtigen, had voorgesteld dat de gemeente 
een advies van de Kamer van Koophandel zou 
vragen en haar een enquête onder de midden-
standers zou laten houden. 

Eerste marktdag op 17 augustus 1973 
(foto: BHIC, kenmerk SM.2582)
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Ook de Centrale Vereniging en de Nederlandse 
Bond werd door de gemeente naar hun stand-
punt omtrent de voorgestelde maandagmiddag 
gevraagd. Maar voor hun hoefde dat niet. Zij 
konden ook akkoord gaan met de donderdag- of 
vrijdagmiddag. De Centrale Vereniging beval 
verder aan om de standplaatsen toe te wijzen op 
basis van openbare inschrijving en alleen perso-
nen te accepteren en geen firma’s en ook geen 
personen uit die firma’s en zeker niet meerdere 
personen uit één firma. Als de gemeente dat 
laatste zou volgen zou dat betekenen dat Ge-
stelse winkeliers aldus niet op de markt zouden 
kunnen participeren.

Ondertussen mengde zich ook de afdeling Sint-
Michielsgestel van het NKOV in de discussie, die 
zich aansloot bij het standpunt van de winke-
liersvereniging. Beschermende maatregelen 
achtte men niet nodig, maar ook geen verdere 
afbraak van het bestedingspotentieel van het 
dorp: de winkeliers hadden het al moeilijk 
genoeg in hun eigen sector. De NKOV voegde 
in haar advies daar nog aan toe dat er bij de 
marktkooplieden van de weekmarkten in Berli-
cum, Heesch, Hintham en Udenhout een groot 
verloop was, dat Sint Michielsgestel helemaal 

niet zo groot was als ze voorgaf te zijn, ze had 
immers heel wat instituutsbevolking, en dat het 
ook nog nergens bewezen was dat een markt 
de plaatselijke bestedingen vast zou houden. 
Kortom, zij betwijfelde het succes en de slaag-
kans van de Gestelse markt. Daarnaast stelde 
ze dat de markt te weinig branches kende en 
dus eenzijdig zou concurreren, namelijk op de 
winkeliers die het in deze tijd toch al moeilijk 
hadden met de almaar stijgende loon- en sociale 
kosten. Zij meende dat de gemeente het aantal 
branches bindend moest vaststellen en dat al-
leen na overleg met hun Gestelse onderafdeling. 
Verder adviseerde zij een onderzoek naar het 
distributiepatroon in de gemeente te laten uitvoe-
ren door het Centraal Instituut voor het Midden- 
en Kleinbedrijf (CIMK) te Amsterdam. Aldus werd 
de druk door de Gestelse winkeliers opgevoerd. 

De gemeente nam het schrijven van het NKOV 
voor kennisgeving aan en legde het terzijde. 
Het verlossende woord kwam namelijk van de 
Kamer van Koophandel. In haar schrijven van 
12 februari 1973 verwees zij naar een algemeen 
rapport van het CIMK, waaruit bleek dat in het 
algemeen gesproken een warenmarkt wel dege-
lijk de bezoekfrequentie aan het winkelhart zou 

Eerste marktdag op 17 augustus 1973 (foto: BHIC, kenmerk SM.2583)
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opvoeren en dat de bestedingen zouden toene-
men, zelfs in dier mate dat het opwoog tegen het 
omzetverlies dat winkeliers aan de markt zouden 
kwijt raken. Een belangrijke reden van het eco-
nomisch succes was “de sfeerverhogende en de 
typische samenstelling van publiek en kooplie-
den die aan het geheel een eigen karakter geeft 
en voor velen een recreatief kijk- en koopspel 
en dus een trekpleister blijkt te zijn”. De Kamer 
vond wel dat de markt dan gesitueerd zou moe-
ten zijn bij een winkelconcentratie, overigens niet 
beseffend dat die er in Sint-Michielsgestel geen 
was. De Kamer van Koophandel was positief 
en achtte een enquête niet zinvol, omdat de 
winkeliers niet zouden kunnen oordelen zolang 
zij geen ervaring met de warenmarkt hadden 
opgedaan.
 
De gemeente kan doorgaan
De weg was dus vrij en er werd contact opgeno-
men met de Nederlandse Bond om de organisa-
tie verder vorm te kunnen geven. Met de bond 
was men het snel eens over de vrijdagmiddag als 
marktdag. Op 27 maart 1973 werd in de openba-
re vergadering van de gemeenteraad de instel-
ling van een weekmarkt bekrachtigd. Het wach-
ten was op de goedkeuring van Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Noord-Brabant (G.S.), 
maar daar was inmiddels een bezwaar van de 
gemeente Boxtel binnengekomen. Zij maakte 
bezwaar tegen het uur van aanvang, want als de 
markt in Sint-Michielsgestel zou aanvangen om 
13.00 uur, dan zouden de marktkooplieden die 
om 12.30 in Boxtel pas konden stoppen, niet op 
tijd in Gestel kunnen zijn. Zij stelden daarom een 
aanvangstijd van 14.00 uur voor.

De bond verwachtte veel belangstelling voor de 
markt, zo’n 150 tot 200 marktkooplieden. Met de 
gemeente werd afgesproken dat ze een bran-
chepatroon zou voorstellen en dat ze zou zorgen 
voor reclame door middel van een rondrijdende 
auto en een actie door middel van het uitreiken 
van waardebonnen, te bekostigen uit een bedrag 
van vijf gulden per inschrijvende koopman. Het 
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel stelde dat het 
branchepatroon moest worden vastgesteld in 
samenwerking met de drie vrije organisaties van 
marktkooplieden, te weten de Centrale vereni-
ging voor de ambulante handel te Den Haag, de 
Nederlandse Katholieke Bond voor de Markt-, 
Straat en Rivierhandel te Kerkrade en de Neder-
landse Bond voor de Markt- en Straathandel te 
Tilburg.

Eerste marktdag op 17 augustus 1973 (foto: BHIC, kenmerk SM.2589)
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De toewijzing zou plaatsvinden op dinsdag 1 
mei en de opening van de markt was gepland op 
vrijdag 18 mei. Bij de toewijzing was inderdaad 
gebleken dat veel kooplieden van de markt van 
Boxtel de markt in Gestel zouden mogen gaan 
bezoeken. Het bezwaar, dat de gemeente Boxtel 
bij G.S. had ingediend bleek dus wel degelijk 
steekhoudend. Gestel koos eieren voor zijn geld, 
de aanvangsdatum was immers door het be-
zwaar al vertraagd, en stelde het begintijdstip op 
14.00 uur. Daarop gaf G.S. op 27 juni 1973 haar 
fiat . 

Op 17 april was het marktreglement, ontleend 
aan de versie van Den Bosch, aan B&W reeds 
aangeboden ten behoeve van de raadsverga-
dering van 24 mei. Het reglement was vooral 
gericht op het ordelijk verloop en een continue 
bezetting van de markt door de kooplieden die 
daar recht op hadden; zo mocht de koopman 
niet langer dan drie weken afwezig zijn, tenzij 
overmacht en na mededeling aan de markt-
meester. Volgens het reglement moesten de 
plaatsen bezet zijn op het aanvangstijdstip van 
de markt en verlaten zijn, een uur na het einde 
van de markt. Dat zou later nog een punt van 
aandacht blijken.

Verder dienden de marktkooplieden zich te re-
gistreren en een vestigingsvergunning te over-
leggen die door Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 
was afgegeven. L. v.d. Akker uit Schijndel, H. 
Eekels uit Den Bosch en M. Vullings uit Tilburg 
werden uitgenodigd offerte te doen voor het 
plaatsen van kramen. W. Vrijhof uit Veghel dong 
op eigen initiatief ook mee, maar zijn tarief van 
20 gulden per maand, per kraam van 4 meter 
bleek toch te hoog. Vullings offreerde voor 1 gld 
per meter (= ƒ 20,42 per maand per kraam), Van 
de Akker echter voor ƒ 16,24 en hem werd het 
plaatsen van de kramen gegund. Zijn tarieven 
stegen echter vrij snel: per 1 oktober 1974 naar 
ƒ 18,85, maar daarvoor had hij – na klachten 
van de standhouders - dan ook nieuwe kramen 
aangeschaft.

Het plaatsingsschema ging uit van 45 tot 55 
kramen, uitbreidbaar tot 70 kramen. Bij de toe-
wijzing onder de 215 aangemelde gegadigden 
zouden volgens het intern besproken en vast-
gestelde toewijzingsplan van de sollicitantenlijst 
eerst inwoners van Sint-Michielsgestel gegund 
worden en vervolgens conform de branchelijst, 
waarbij het lot zou beslissen als er zich binnen 

een branche meer kandidaten hadden gemeld. 
De buitendorpelingen zouden op hun betrouw-
baarheid worden getoetst, waaronder werd 
verstaan dat zij consequent en getrouwelijk de 
hun gegunde plaats zouden bezetten.

Eindelijk is het zover
Met het fiat van GS van 27 juni kon dan, nu alles 
rond was en geregeld, de markt van start . De 
periode tot de geplande datum van 27 juli bleek 
echter te kort om alles op tijd geregeld en geor-
ganiseerd te krijgen. Zo moesten er nog openba-
re aankondigingen worden gedaan die onder an-
der in het Brabants Dagblad en Het Klaverblad 
verschenen. Op 24 juli kregen de uitverkorenen 
een schrijven van de gemeente dat de markt op 
17 augustus van start zou gaan, waarbij tevens 
het verzoek ging om bij de feestelijke opening de 
kramen te versieren. Zo geschiedde en niemand 
minder dan burgemeester, mr. P.V.G.W. Kamer-
beek, verrichte de opening. 

Het Brabants Dagblad berichtte de dag erop: “In 
zijn toespraak wenste hij de kooplieden succes 
en hoopte dat ook de Gestelse middenstand bij 
de markt wel zal varen. Gestels eerste burger 
werd toegesproken door de heren L. Marcelis en 
P.J. van Loon van de bond van marktkooplieden. 
Zij waren vol lof over de wijze waarop de markt 
in Sint-Michielsgestel tot stand was gekomen. 
De markt trok voor de eerste maal veel bezoek 
en er was voor elk wat wils te koop”.

Er had tijdens de opening een geluidswagen 
door het dorp gereden en er was een loterij 
gehouden. De kosten daarvan waren uit het 
reclamefonds bestreden. Dat fonds was met 5 
gulden per standhouder gevuld geweest en zo 
hadden zij een bedrag van 180 gulden bij elkaar 

Op 17 augustus 1973 opende burgemeester Kamerbeek 
de Gestelse markt (foto: BHIC, kenmerk SM.2576)
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Enkele maanden na de opening werd een nieuwe indeling gemaakt voor de markt. 
Het “hoefijzer” met de kleine winkeltjes op het Petrus Dondersplein was er toen nog niet.
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gebracht. Het moest nu verder onderhouden 
worden. Het voorstel was om de kramenzetter te 
vragen door middel van een opslag van ƒ 1,75 
per koopman per maand het fonds te vullen en 
bij te houden. Die wilde er na korte tijd eigenlijk 
wel vanaf, reden waarom B&W gevraagd werd 
om dat te laten bijhouden door de inmiddels 
aangestelde marktmeester, Rijken. Maar ook hij 
wilde niet en hij werd gedekt door B&W die het 
fonds een aangelegenheid achtte van de markt-
kooplieden zelf.

Zoals ten stadhuize al was verwacht zouden 
de eerste maanden nog wat aanpassingen en 
probleempjes volgen. Enig verloop was van het 
begin af aan voorzien. “Na verloop van tijd treedt 
er echter een evenwicht op, doordat sommige 
kooplieden verstek zullen laten gaan. Men krijgt 
dan automatisch het juiste branchepatroon”, zo 
heette het. Er werd op 29 oktober verslag ge-
daan van het feit dat enkele branches inderdaad 
reeds verstek hadden laten gaan: tuingoed, de 
poelier, huishoudtextiel en galanterieën waren al 
vertrokken en op de nominatie stonden suiker-
werken, lederwaren, kousen en sokken, bon-
netterie en woningtextiel. De maand erna stond 

de indeling van de markt weer ter discussie. Zo 
was er door verschillende marktkooplieden over 
geklaagd dat de indeling van de markt inefficiënt 
en rommelig was. Oorzaak: twee plantsoentjes 
lagen in de weg, waardoor de doorloop niet con-
sequent was, een te brede doorloop, kramen die 
geen overbuurman hadden en enkele kooplieden 
die in uithoekjes staan en dreigen te vertrekken. 
Herinrichten bleek echter lastig omdat voorzien 
werd dat kooplieden met een goede plaats zou-
den weigeren verplaatst te worden. Vijf plannen 
worden er gemaakt; de knoop werd doorgehakt 
op plan D, waarvoor de plantsoentjes konden 
blijven liggen en de markt zelfs uitbreidbaar werd 
naar 85 plaatsen, die er overigens nooit zouden 
komen. Het optimistisch geplande aantal van 68 
kramen werd nooit gehaald. Incidenteel werd op 
de markt een standplaats toegestaan voor een 
actiegroep, zoals op 16 en 23 november voor de 
actiegroep voor Vrede en Ontwikkelingshulp die 
aandacht vroeg voor de hongersnood in Ethiopië 
van dat moment.

Naweeën van de start
Bij gelegenheid van de algemene begrotings-
beschouwingen 1974 die gehouden werden op 
14 december 1973 werden vragen gesteld door 
de heren Esman, Smulders, De Kok, Minkels en 
Groenendaal over de overschrijding van de post 
van de weekmarkt, waar tegenover de baten 
van 4000 gulden een uitgaaf stond van 14.940 
gulden, terwijl destijds was gesteld dat de markt 
kostendekkend zou zijn. De meerkosten werden 
veroorzaakt door de kosten van een Turbo-
Cleaner en met name de lonen van de mensen 
die de schoonmaak en het plaatsen en verwij-
deren van de borden en dergelijke verzorgden. 
Over de kosten van de marktmeester werd niet 
gerept.

De gemeente bleef wel betrokken bij het wel en 
wee van de markt. Op 18 januari 1974 kwam 
de marktkooplieden-commissie voor het eerst 
ten gemeentehuize bijeen. De commissie met 
vier vertegenwoordigers van twee bonden, waar 
de heren Rijken en Rietrae toehoorder waren, 
beoogde de belangen van de marktkooplieden te 
behartigen en de markt in het algemeen.

En natuurlijk, er was in de begintijd altijd wel 
wat te bespreken. Over het feit dat de viswa-
gen van Van der Donk de hele dag vis mocht 
verkopen en de visverkoper op de markt alleen 
in de middag, of de slechte kramen die na een 

Aantallen kooplieden 
per datum:

2/4/1973
(gepland)

18/3/1974
(werkelijk)

Uit Sint-Michielsgestel 8 7
Plaatsen 0-10 km 6 7
Plaatsen 11-25 km 7 12
Plaatsen 26-50 km 7 4
Plaatsen 51-100 km 2 1
Onbekend 9 0
Totaal 39 31
Waarvan vaste 
standplaatshouders

30 25

Waarvan 
verkoopwagens

2 6

Waarvan losse 
standplaatshouders

5 0

Waarvan 
standwerkers

2 0

Aantal kramen 68 41
Totale lengte in mtr 272 199
Waarvan kramen 164
Waarvan 
verkoopwagens

35

Tabel 2: De geplande bezetting van de markt en de wer-
kelijke bezetting zeven maanden na de opening.
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enquête onder marktkooplieden ertoe leidde 
dat de kramenzetter nieuwe aanschafte, over 
de marktgelden, of dat men te vroeg begon met 
verkopen en te snel weer ophield en meer van 
dat soort zaken.

De markt liep. Ze floreerde en had haar functie 
in het dorp. Op vrijdag 10 november 1978 vierde 
men het vijfjarig bestaan en de kooplieden zou-
den steeds weer nieuwe jubilea vieren. De markt 
werd zo’n fenomeen, dat Frans van Gèssel, 
pseudoniem voor Frans Smits  zijn wekelijkse 
column in Gestels Nieuws eraan ophing .

Bijlage: Branche-indeling

Op de weekmarkt vertegenwoor-
digde branches

Per 2 april 1973 (plan) Per 18 maart 1975 (werkelijk)

Aantal 
kooplieden

Standplaats 
in meters

Aantal 
kooplieden

Standplaats 
in meters

AGF Aardappelen, Groente, Fruit 3 16 5 36
Zuivelproducten en eieren 2 16 2 11
Vis 2 12 1 5
Koek, banket en chocolaterie 2 8 2 16
Tabaksartikelen 0 0 0 0
Overige voedings en genotmiddelen 4 28 5 19
Dames, heren en kinder ondergoed 2 16 2 8
Dames, heren en kinder bovengoed 6 40 5 32
Stoffen / coupons 3 24 2 16
Woningtextiel 1 8 1 8
Kousen en sokken 2 16 1 8
Kleinvak 2 16 1 12
Overige textiel 2 12 0 0
Bloemen en planten 2 16 2 8
Schoenen 1 8 1 12
Overige goederen 5 36 1 8
Totaal 39 272 31 199

1 BHIC. St.Michielsgestel Gemeentebestuur 1935-1977 Invnr 1933.
2  BHIC. St.Michielsgestel Gemeentebestuur 1935-1977 Invnr 565.
3 Het GS-besluit verscheen op 9 juli 1973 in het provinciale publicatieblad nr 47, 1973 G nr 422.127
4 BHIC. St.Michielsgestel Gemeentebestuur 1935-1977 Invnr 1930
5 De verhalen die over veel aspecten van de Gestelse actualiteit handelden zijn onder meer gebundeld in Van kroam nor 

kroam. Mèrtverhaole rontelum d’n torre 1996-2002 (2003)
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D’afgeloope week moes de mèrt wir plaots make 
vur de auwdste vùrm van volksvermaak: de ker-
mis. ‘n Gebeure dè al stamt ùit de Middeleeuwe. 
Kekt mar is naor de beroemde skilderèèje van de 
boerrekermisse die Breughel makte.
Vruger zaagde alterande vrimdighèd op de 
kermis die ge nou nie mer tege¬komt. Zoës de 
stèile wand, ‘n kalf mé twee koppe of ‘t dikste 
frommes van de hil wirreld. Ik weet ‘t nog ès d’n 
dag van giestere dè de kermis begos, sondes 
nao ‘t Lof van driej uurre. Dan gong ‘t zèil van de 
mallemeule af, wiere de skommels in beweging 
gebrocht en de stoomkarroesèl in gang gezet.
De kermis zit ‘r alwir op en zeker ‘t jonk gerèij is 
nao vier daag botsauto’s, gokke, skiejte, ringgoije 
en òlliebolle eete dan ok òlling kèps. Nèlleke van 
Tinusome, die ùit ‘n zuinige femilie kwaam, en 
op d’r geld zaat ès ‘n kloek op d’r èier, zin dan 
wel is: “’t Is nie alted kermis mènneke” en sneej 
unnen appel in vier partjes. ‘t Waar nie veul meer 
dan de mond getèirgd.
De mèrt vierde de hil maond september fist. Ze 
waar twintig joor geworre en verhuisde ok dees 
joor op d’rre twintigste verjoordag, vur inne keer 
naor de Heesèkkerstraot. ‘n Maond aon één stuk 
deur fist hiel in, dè iedereen die in september op 
de mèrt vur vééf gulde kocht ‘n bon krig, die moes 
invulle en in ‘n romkan doewn, die erres midden 
op de mèrt ston. Nao afloop van de mèrt wier dor 
één bon ùitgehaold. De gelukkige mog dan mé 
de kreuge de kraome langs, waor ied’re koopman 
wè vanùit z’n eige kraom ingoide. Dieje kreuge 
zaat goewd vol wanneer de rit tèine waar, nao 
langs zò’n vèèfentwintig, dèrtig kraome gekrojje te 
hebbe. ‘t Zal ouw mar overkomme op zò’n menier 
mé ‘ne kreuge te veld te meuge gaon. 
Toch hil anders ès wè Harrieke die Smaole over-
kwaam, zoës ons vadder heel dik vertelde. Die 
moes mé de kreuge rond um z’n dochters, twee 
wolke van meide wor gin een hundje op blafte 
umdèt meer van die donderwolke ware, aon de 
man te brenge.
“’T Is nie plezierig,” ha Harrieke gezeed, “ès ‘t 
jonk maansvolk gin eugske hé vur oew doch-
ters.” Dèttie ze een vur een op de kreuge laoide 
um ‘r mé rond te doewn, bleek aachteraf nie 
waor te zen.

Bèrtje van Hèmkes en de neisgierige Piet van 
Janus Bètte die slès kwansuis over de mèrt 
kùirde, zage de win¬narès bezig toen ze mé 
d’rre kreuge langs de kraome reej, geholpe dur 
iemes van de notekraom want ’t waar alles bè 
mekare toch wel ’n hil k’rwèij.
“Es ge op die menier loopend mé ‘ne kreuge, 
zomar gratis vur niks kunt ‘tenke’ “ zî Piet, “ben 
de wel unne geluksbùil.” “Nou gè ‘t het over 
tenke docht ik aon benzine”, zî Bèrtje. “Zò laas 
ik daags nao prinsjesdag in de krant dè g’oewe 
broekriem nog wè strakker aon zult moete haole, 
want d’r moet nóg meer bezuinigd worre. Ik hè 
toch ‘t gevuul dètter in veul gevalle gin gaotjes 
mer over zen um ‘m nog, strakker aon te haole. 
Kek mar naor de benzineprijs, um mar is iets te 
nuume. Die doen ze toch mar wir vlot elf cente 
de liter umhog.’ “Nou Bèrtje,” viel Piet in de reeje, 
“die meuge ze van men zo duur make ès ze 
wille. Dè makt men niks ùit want ik tenk toch aalt 
mar vur ‘n tientje....”

September 1993

DE WEEKMÈRT 20 JOOR

Frans van Gèssel

Frans van Gèssel (tekening uit 1988 van Jan Lurinks)
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De afgelopen week moest de markt weer plaats 
maken voor de oudste vorm van volksvermaak: 
de kermis. Een gebeuren dat al stamt uit de Mid-
deleeuwen. Kijk maar naar de beroemde schil-
derijen van de boeren¬kermissen die Breughel 
maakte. Vroeger zag je allerhande vreemde din-
gen op de kermis die je nu niet meer tegen komt. 
Zoals de steile wand, een kalf met twee koppen 
of de dikste vrouw van de hele wereld. Ik weet 
het nog als de dag van gisteren dat de kermis 
begon, zondags na het Lof van drie uur. Dan het 
zeil van de mallemolen, werden de schommels 
in beweging gebracht en de stoomcarrousel in 
gang gezet. De kermis is al weer voorbij en zeker 
de jeugd is na vier dagen botsauto’s, gokken, 
schieten, ringgooien en olie¬bollen eten dan ook 
helemaal blut. Nelleke van oom Tinus die uit een 
zuinige familie kwam en haar geld zuinig beheer-
de, zei dan wel eens: “Het is niet altijd kermis, 
manneke;” en sneed een appel in vier stukken. 
Het was niet veel meer dan de mond getergd.
De markt vierde de hele maand sep¬tember 
feest. Ze was twintig jaar geworden en ver-
huisde ook dit jaar, op haar twintigste verjaardag 
van¬wege de kermis, weer voor een keer naar 
de Heesakkerstraat. Een maand¬ lang feest 
hield in, dat iedereen die in de maand september 
voor vijf gulden kocht een bon kreeg, die moest 
invul¬len en in een melkbus moest depone¬ren, 
die ergens midden op de markt stond. Na afloop 
van de markt werd er een bon uitgehaald. De 
gelukkige mocht dan met een kruiwagen de 
kra¬men langs, waar elke marktkoopman iets 
vanuit zijn eigen kraam in gooide. De kruiwagen 
zat goed vol op het einde van de rit, na langs 
zo’n vijfentwintig, dertig kramen gekruid te zijn. 
Het zal je maar overkomen op zo’n manier met 
een kruiwagen rond te mogen gaan.
Toch heel wat anders dan wat Harrie de Smalle 
overkwam, zoals vader ons meermalen vertelde. 
Die moest met de kruiwagen rond om zijn twee 
dochters aan de man te brengen, wol¬ken van 
meiden waarop geen enkele jongen viel, omdat 
het meer van die donderwolken waren. “Het is 
niet ple¬zierig,” had Harrie gezegd. “als de jeugd 
geen belangstelling heeft voor je dochters. Dat 
hij ze een voor een op de kruiwagen laadde en 
er mee rond ging, bleek achteraf toch niet waar 
te zijn.

Bertje van Hermus en de nieuwsgierige Piet van 
Janus van Betje die toe¬vallig over de markt 
wandelden, zagen de winnares bezig toen ze 
met de kruiwagen langs de kramen reed, ge-
holpen door iemand van de noten¬kraam, want 
het was alles bij elkaar toch wel een hele klus. 
“Als je op die manier lopend met een kruiwagen, 
zomaar voor niemendal kunt ‘tanken’;’ zei Piet. 
“ben je wel een geluksvogel”. “Nu jij het over 
tanken hebt denk ik aan benzine”, zei Bertje. “Zo 
las ik in de krant daags na prinsjesdag dat je je 
broekriem nog strakker zult moeten aanhalen, 
want er moet nog meer bezuinigd worden. Ik heb 
toch het gevoel dat er in veel gevallen geen gaat-
jes meer over zijn om hem nog strakker aan te 
halen. Kijk maar naar de benzineprijs, om maar 
eens iets te noemen. Die gaat toch weer vlot elf 
centen per liter omhoog.” “Nou, Bertje”, viel Piet 
hem in de rede, “die mogen ze van mij zo duur 
maken als ze willen. Het maakt mij niet uit, want 
ik tank toch altijd maar voor een tientje....”

September 1993

DE WEEKMARKT 20 JAAR

Frans van Gèssel 
is het pseudoniem 
waaronder Frans 
Smits (✩ Schijndel, 
16 augustus 1927 † 
Sint-Michielsgestel, 
12 april 2008) verha-
len in dialect schreef. 
In Gestels Nieuws 
en later in weekblad 
De Brug schreef hij 
jarenlang de column 
“Buurten op de mèrt”. Voor zijn columns, ver-
halen en de bundels met verzamelde verhalen 
ontving hij diverse dialectprijzen.
Het verhaal hierboven komt uit de bundel 
“Buurte op de mèrt in twee taole”. De grap 
waarmee het verhaal eindigt, maakte Frans 
zelf vaak. Toen op 1 januari 2002 de Euro 
werd ingevoerd, was hij een blij man. Hij bleef 
voor een tientje tanken, maar kon voor dat 
bedrag nu twee keer zo ver rijden.
Met dank aan de familie Smits, die toestem-
ming gaf om dit verhaal integraal te publiceren.
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Het leek een goed idee 
om de marktmeester 
te interviewen voor het 
40-jarig jubileum van de 
Gestelse markt. Dus een 
afspraak gemaakt met 
Annemarie van der Aa. 
Meeting point: gemeen-
tehuis. De receptioniste 
was vriendelijk en des-
kundig. Ze was net bezig 
via de telefoon een 
inwoner ergens over te 
informeren. Toen ik aan 

de beurt was vertelde ik haar dat ik een afspraak 
had en dat ik het een heel bijzonder gemeente-
huis vond. “Dank u wel”, zei ze, “u mag dààr wel 
even wachten”, en wees me naar de comforta-
bele bank in het midden van de ruimte. “U komt 
voor?” “Annemarie van der Aa”, zei ik, en kort 
erna zaten we gezellig aan tafel. “O”, zei An-
nemarie, “gaat het over mij? Daar had ik niet op 
gerekend”. Niettemin raakte ze snel op dreef. Je 
hoefde slechts af en toe een woord in te brengen 
en dan ging het vanzelf.

Annemarie was in april 1996 als marktmeester 
begonnen, als opvolgster van Mari of eigenlijk 
Marius Steenbakkers toen die zijn functie als 
marktmeester verwisselde voor die van hoofd-
bode. Dus dat is dan al 17, nee 18 jaar markt-
meesterschap! Daarvóór was het Rijkers uit 
de Gildestraat. Ja, Boereke Rijkers zeiden ze 
altijd. Waarom? Dat weten we niet, zo noemde 
iedereen hem. Annemarie kende ‘m omdat hij 
bij LTV De Beek, de tennisclub, altijd achter de 
bar stond. Voordat ze marktmeester werd had ze 
een wolwinkeltje en wilde ze zelf ook wel op de 
markt. “Misschien komt daar m’n hang naar de 
markt vandaan”, zei ze. “Maar van Mari mocht 
het toen niet. Die zei toen van ja, ik kan je op de 
wachtlijst plaatsen, want het lukt nu niet. En toen 
is het er niet meer van gekomen. Toen dacht ik 
van laat maar. Later begreep ik dat het met de 
branchering te maken had. In 1996 was er de 
gemeentelijke herindeling en de andere markt-
meesters gingen met pensioen en de VUT en zo 
meer en dus werd Mari marktmeester over alle 
markten en ik mocht ‘m assisteren”. 

“Dat zijn dus vijf markten”, telde ik. En ja, het 
ging om drie markten en twee minimarkten, maar 
ook vaste standplaatsen. Gemonde en Mid-
delrode, dat zijn de mini-markten. Den Dungen, 
waarvan de markt trouwens niet groter is dan die 
van Middelrode, en Gestel en Berlicum zijn de 
grote markten en daar heb je de solitaire stand-
plaatsen op maandag bij. En dan zijn er nog de 
tijdelijke standplaatsen, zoals de oliebollenkraam 
met Kerstmis. Al met al toch een heleboel gere-
gel. Dat er veel geregeld moest worden, dat was 
nu wel duidelijk. Maar wat dan precies? Wat doet 
een marktmeester eigenlijk?

Wat een marktmeester doet
Een marktmeester is volgens Annemarie net een 
bedrijfsleider, die zorgt dat de markt draait, die 
probeert de markt vol te houden, die zorgt dat 
de marktkooplieden er zijn en die ze helpt, maar 
die ook zorgt dat ze zich aan de regels houden. 
Maar de marktmeester is ook degene die voor de 
consument opkomt. De voorganger van Anne-
marie was in die functie gepokt en gemazeld, en 
meende, toen Annemarie aantrad, dat een rondje 
voorstellen bij de marktkooplieden en het simpel-
weg  overdragen van de administratie wel zou 
volstaan. Maar het lag toch iets genuanceerder. 
Er was in Amsterdam een opleiding van een jaar 
en daarna een soort jaarlijkse nascholing in de 
vorm van een congresdag waar alle marktmees-
ters van alle gemeenten kwamen. Daar wisselde 
je met elkaar informatie en ervaringen uit en daar 
ontstonden ook duurzame contacten die je voor 
je loopbaan als marktmeester nodig hebt. Verder 
was er het tijdschrift “De Koopman” van de 
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, 
waarin de ontwikkelingen worden bijgehouden 
en waarin gemeenten kunnen adverteren als er 
plaatsen openvallen en nieuwe standhouders 
worden gezocht. Zo bleef en blijf je als markt-
meester bij.

Er kan op een markt van alles gebeuren. Er kan 
een stroomkast uitvallen of de kettingen om de 
markt af te sluiten worden gestolen, zoals laatst 
tijdens de vakantie. Of er gebeurt iets met een 
marktbezoeker, ook wel erge dingen, zoals de 
keer dat Annemarie een marktbezoeker moest 
reanimeren. Dat is goed gekomen, maar het 

DE MARKTMEESTER VAN SINT-MICHIELSGESTEL
een interview met Annemarie van der Aa

Ruud van Aart

Annemarie van der Aa – 
Berkelmans is sinds 1996 
de marktmeester van 
Sint-Michielsgestel
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is zonder meer een verantwoordelijke functie. 
Soms overlijdt er een marktkoopman of een ge-
zinslid van hem. Dan is het gewoonte dat er een 
kraam wordt ingericht met een zwart kleed, een 
foto, boeket en een condoleanceregister. “Eén 
zal ik nooit vergeten, Ronnie die in Gemonde 
stond”, zei Annemarie. “Ik had goed contact 
met hem en ik had voor hem al een paar keer 
omgezien naar een veiliger plaats in Gemonde. 
Op een ochtend kwam hij terug van de veiling 
en raakte betrokken bij een verkeersongeval, 
waarbij hij overleed. Als marktmeester ga je dan 
naar de ouders, met lood in de schoenen. Zij 
vonden het prettig dat ik kwam en toen ik naar 
buiten ging dacht ik van, goed dat ik het gedaan 
heb, dus ook daar. Dat is ook je taak”.

Op de ochtend van de markt moet de markt door 
de marktmeester worden afgesloten, en aan het 
einde moet die weer worden vrijgegeven. De 
marktmeester regelt de financiën, de opvolging 
van een marktkoopman als er een stopt, de 
aanmeldingen en afmeldingen voor de wachtlijst 
en zo meer. Maar Annemarie komt ook in actie 
als de marktvoorzieningen niet op orde zijn. 
“Je probeert ook wel eens de markt beter in te 
richten, maar dat ligt gevoelig. Zo heb ik eens”, 

vertelde ze, “een paar kramen willen ruilen, 
maar dat is iets wat je al gauw leert: hier staat 
de groenteboer, daar de visboer. Je moet ‘m niet 
vragen om drie meter naar links of naar rechts 
op te schuiven, dat doet ie niet. Laat staan dat 
ze van plaats willen ruilen, dan raken de klanten 
ze kwijt”. En ze vervolgt: “Ik heb wel eens mee-
gemaakt dat we een wagen vanwege de wind 
draaiden en dat de klanten toen aan de ach-
terkant gingen staan wachten tot de klep open-
ging”. “Of “, voegde ze als extra voorbeeld nog 
toe, “toen die koopvrouw met wenskaarten die 
bij de toren stond verzocht om – ook vanwege 
de wind – aan de andere kant van de markt bij 
de groenteboeren te mogen gaan staan en zij na 
driekwart jaar van haar klanten te horen kreeg: 
och gut, ben je d’r weer? Maar ja, ze had er elke 
week gestaan. Nu staat ze er niet meer, want het 
was financieel niet vol te houden”.

Kermis
Eén keer per jaar moet de hele markt verplaatst 
worden, als eind september de kermis komt. Dat 
heet heel toepasselijk “verplaatste markt”.  Hij 
wordt in Sint-Michielsgestel dan gehouden in de 
Heesakkerstraat van het Beatrixplein tot aan de 
kruising met de Van de Kerkhoffstraat. Daar zijn 

Wethouder Henk van Roosmalen wordt geflankeerd door de marktlui die er 40 jaar hebben gestaan. Van links naar 
rechts: Thea Plaat-Spikmans en Ad Plaat (groenten en fruit),  Antoon Pijnappels en Nettie Pijnappels –Timmermans 
(groenten en fruit),  Ad Vos (kaas), Theo van Houwelingen (noten) en Josh Frosch (bloemen). (foto gemeente Sint-
Michielsgestel)
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ze er blij mee, want de markt is op die vrijdag 
nog drukker dan op een gewone marktdag. In 
Berlicum ligt dat anders. Aanvankelijk stonden 
ze daar tijdens de kermis echt in een dode hoek, 
daar kwam tijdens de kermis nauwelijks iemand. 
De kramen zijn toen dichter bij de kermis gezet, 
dat liep als iets beter. En toen bleek dat er op 
woensdag in de vroege ochtend maar een, twee, 
drie, hooguit vier kermisexploitanten stonden en 
de rest al in de vroege uurtjes herwaarts was 
gegaan, is aan die paar exploitanten gevraagd of 
zij ook eerder konden vertrekken. En nu staat de 
markt in de kermisweek op woensdag gewoon 
weer op de marktplaats. Dat is een hoop gemak 
en het scheelt in de kosten, bijvoorbeeld in de 
aggregaattijd.

“Het is geen fulltime bezigheid nu, maar de drie 
grote markten op dinsdag, woensdag en vrijdag 
plus de bezigheden eromheen maken dat je het 
er toch druk mee hebt. Je rijdt geregeld heen 
en weer. Het is een groot gemak dat je tegen-
woordig mobiel bereikbaar bent, want vroeger 
ging ik naar het opbouwen van de markt, maar 
nu kunnen ze me bellen en dan zorg ik dat ik 
er binnen het kwartier ben”, stelt Annemarie. Bij 
de kermissen verleent ze dan ook nog admini-
stratieve assistentie aan collega Eric van Ooijen 
die voor de kermissen verantwoordelijk is. “De 
ene keer ben je veel buiten bezig, de andere 
keer meer binnen. Soms ben je ook op pad. 

Veel wachtlijst is er niet meer, dus ga ik nog wel 
eens naar een andere markt en dan spreek ik 
deze of gene marktkoopman aan van gut, is dat 
niks voor jou, de markt in Gestel of in Berlicum 
of zo?”. Dan wordt er nog wel eens een nieuwe 
marktkoopman binnen gehaald, een tassenman 
of dameskleding, het is meestal non-food wat 
wordt binnengehaald.
Tijdens de vakanties wordt Annemarie vervan-
gen door Rinus van Grinsven, bijgenaamd D’n 
Dappere. Hij houdt dan de presentielijst bij, 
hangt de kettingen op en sluit de markten af. De 
marktkooplieden zijn zelf behulpzaam met het 
aan- en afkoppelen van de stroomkabels.

Het wordt wel minder, dat wel
Het is niet helemaal willekeurig wie je binnen-
haalt, volgens Annemarie. De gemeente heeft 
zich te houden aan een afgesproken branche-
ring. Op een grote markt mogen er drie kooplie-
den staan die dameskleding verkopen, maar ja, 
dat lukt niet in een dorp. Dus in het dorp is er – 
dat is ooit zo bepaald - één kraam met dameskle-
ding, één met schoenen, één met wenskaarten. 
Maar kooplieden met kaas, dat zijn er twee, drie. 
Dat moest ook om de concurrentie levendig te 
houden, hoewel dat ook wel eens niet zo letter-
lijk werd genomen. Want vroeger kwam het nog 
wel voor dat een bakker of een groenteman een 
standplaats nam om het omzetverlies in z’n win-
kel te compenseren. Maar ja, dat is niet meer.

De marktmeester trakteert de marktkooplieden op taart ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. 
(foto: gemeente Sint-Michielsgestel)
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Het lukt nog wel om de markt bezet te houden, 
maar de wachtlijst loopt wel terug. Best was 
vroeger een heel goede markt en Woensel en 
Eindhoven ook, maar ook daar loopt het terug. 
Annemarie: “Vroeger trok ik het nog wel eens 
op mezelf, want je denkt, het loopt terug, ik doe 
iets niet goed, terwijl het heel andere oorzaken 
heeft”. Met enig defaitisme stelt ze dat de oor-
zaken toch deels bij de marktbezoekers liggen. 
Het zijn tweeverdieners, ze hebben minder tijd. 
Op vrijdag en zaterdag gaat het nog wel, maar 
de andere dagen van de week is het lastiger. 
En ook de detailhandel is scherper. Annemarie 
weer: “Ik had een koopman, een vrouw trou-
wens, in snoep en die vertelde me dat ze de 
rolletjes stophoest voor een hogere prijs moest 
inkopen dan waarvoor het Kruidvat ze in de 
winkel te koop aanbood. Ja, dat is dan niet lang 
vol te houden. Er was vroeger toch zo’n gouden 
regel van op de markt is uw gulden een daalder 
waard. Tegenwoordig moeten ze het hebben 
van kwaliteit en service”. De visboer doet het 
nog goed, ondanks het feit dat Albert Heijn ook 
een hoekje met vis heeft. Maar die heeft geen 
assortiment, daar valt nog wel tegen te concur-
reren. Hetzelfde geldt voor de poelier. Ongetwij-
feld speelt ook de sfeer, de gezelligheid en het 
enthousiasme van de kooplui een rol. 

Elke branche heeft last van z’n eigen problemen. 
Neem het kleinvak. Als je een rits kapot hebt láát 
je het maken, want wie heeft er nog een naai-
machine? Trouwens, tegenwoordig koop je een 
broek voor negentien euro en betaal je er twintig 
om een rits te laten maken, dus koop je een 
nieuwe, we leven in een wegwerpmaatschap-
pij. Toch heeft Annemarie wel de overtuiging 
dat het terugkomt. Wol bijvoorbeeld, daar is wel 
vraag naar. Sommige verdwenen standhou-
ders stonden er lang. Ad van der Linden komt 
niet meer terug, hij verkocht dames-, heren- en 
kinderschoenen, hij was een begrip op de Ge-
stelse markt. Voor de kinderschoenen kwamen 
de klanten uit andere gemeenten, want hij had 
merkkinderschoenen die niet duur waren.

Moderniseringen
“Eigen materiaal, vroeger mocht de kooplui geen 
eigen materiaal meebrengen, maar nu moet het. 
Want dan kwam de Keuringsdienst van Waren 
en die zei, luister eens hier, de vis moet koel 
liggen, de kaas, de poelier, de gesneden groen-
ten, je werd verplicht tot verkoopwagens. Vanaf 
toen ik begon werd er gesteld van ‘we zijn daar 

heel makkelijk in, we gaan d’r niet moeilijk over 
doen, een winkelier geven we de kans om uit 
te breiden en met de tijd mee te gaan, waarom 
dan niet de marktkoopman?’ Jammer voor de 
kramenzetter. Bij de gemeentelijke herindeling 
waren we al op één kramenzetter overgegaan, 
maar het wordt steeds minder. In Den Dungen 
staat er helemaal niemand meer op kramen. 
En het wordt steeds meer aangepast. Van een 
Markavan, de nieuwste verkoopwagens, zie je 
niet eens meer dat het geen kraam is, er wordt 
gewoon op dezelfde hoogte als de klant staat 
verkocht. Het was een aardige man onze kra-
menzetter, maar zo zijn de ontwikkelingen, dat 
wordt ook een uitstervend beroep”.

Het zal voor de marktkooplieden ook aanpassen 
zijn. Een roeping is het niet, volgens Annemarie 
zit de markthandel in de genen. Inmiddels staan 
Arno Pijnappels en zijn moeder Nettie al lang 
op de markt. Ook z’n vader, de oude Toon met 
zijn sigaar, is er nog geregeld te vinden. Het is je 
bestaan en het is hard werken. Sommigen zijn 
volledig afhankelijk van de markten die zij doen, 
anderen hebben het erbij. Er zijn er bij die pak-
ken hier tegen de middag in en rijden dan naar 
Waalwijk om daar op de markt te gaan staan. 
Dan moet je de markttijden daar wel op aanpas-
sen. Het is ook van deze tijd. Want ze gaan met 
vakantie, en niet maar een keer per jaar. En als 
het slecht weer is, dan bellen sommigen af en 
dan zeggen ze gewoon: “Jongens ik kom van-
daag niet”. Dat wordt door collega’s niet in dank 
afgenomen, want de groenteboer die zijn verse 
handel heeft gekocht, die moet er zijn en die is 
er ook altijd. Een half lege markt, nee, dat gaat 
niet, dan krijg je scheve gezichten. Daarom is er 
ook een verschijningsplicht.

De markt is eigenlijk niet meer weg te den-
ken. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de 
bezoekers, voor de Gestelse inwoners gewor-
den. Men heeft er z’n sociale contacten, zowel 
onder elkaar als met de marktkoopman en zij 
ook weer onder elkaar. Dat is een sociaal belang 
dat ook de gemeente wel ziet. “Dat is niet altijd 
zo geweest”, stelt Annemarie. “Er zijn ook tijden 
geweest dat er heel kritisch op een sluitende 
begroting werd gelet. In mijn begintijd, eigenlijk 
in het eerste jaar al gingen de tarieven met 50% 
omhoog. Dat mocht ik dan tegen de kooplieden 
gaan zeggen. Natuurlijk kreeg ik overal com-
mentaar. Alleen de bloemenman leek blij. Toen 
hij mij over een afstand aan zag komen riep hij 
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me: “Kom hier Annemarie, dat ik oe kus!” Ik was 
hogelijk verbaasd, maar toen ik bij ‘m stond werd 
duidelijk wat hij bedoelde: “Als ik dan toch door 
de gemeente wordt gepakt, dan wil ik ook door 
haar gekust worden””.

Nu zijn de tarieven geïndexeerd. En er wordt ge-
let op maximale efficiëntie. Ook in de  uren van 
Annemarie is gekort en heeft ze er andere taken 
bij gekregen. Zo assisteert zij ook bij de kermis-
sen. Ook het periodieke overleg met consumen-
ten en marktkooplieden, de marktcommissie, 
is komen te vervallen. Daar speelde overigens 
ook bij mee dat problemen vaak acuut moeten 
worden opgelost en een formele marktcommis-
sie dan niet handig werkt.

De toekomst? De wereld verandert, de kramen 
hebben plaats gemaakt voor moderne verkoop-
wagens. De wachtlijst is steeds verder gekrom-
pen. De 40-45 plaatsen van toen zijn er nu 
nog maar 26, zij het dat de wagens langer zijn 
geworden. De markt is daarom nog redelijk vol. 
De veranderingen zullen wel doorgaan. In 2025 
voorziet Annemarie alleen nog maar food. Biolo-
gische producten leken de toekomst te worden, 
maar met het aantreden van de crisis twijfelt ze 
ook daar aan.  Maar non-food, nee, dat lijkt geen 
toekomst meer te hebben. Zelfs de markt lijkt 
last te hebben van het online aankopen. Maar 
het blijft koffiedik kijken.

Reclameacties 
Wat ook vervallen is, is dat de marktmeester de 
gelden ophaalde voor het reclamefonds. Bij de 
marktcommissie werden de ontvangsten verant-
woord en werden acties bedacht. Een tijd lang 
heeft Annemarie ook voor de uitvoering gezorgd. 
Populair was de kruiwagenactie. Dan werd een 
willekeurige bezoeker op de markt gefotogra-
feerd en de foto werd in De Brug gezet. Als die 
marktbezoeker zich dan herkende, dan kon die 
zich melden en dan mocht hij of zij met de krui-
wagen rond en kreeg van iedere marktkoopman 
en marktkoopvrouw een presentje in de kruiwa-
gen gelegd.

Zo regelde Annemarie ooit ook een Sinterklaas, 
niet voor Sint-Michielsgelstel, maar voor de 
markt in Berlicum. “Ik was er vroeg, dus ik kon 
‘m mooi ontvangen”, verhaalt ze, “en hij kwam 
met een Zwarte Piet en hij loopt aan deze kant, 
- de markt in Berlicum is een vierkant plein - en 
aan de andere kant komt de Kerstman aangelo-

pen. Ik als een gek er naar toe. Ik heb ‘m als de 
wiedeweerga weggestuurd…..”. De Boerenbond 
had de Kerstman ingehuurd om reclamefolders 
te verspreiden. Dat kon natuurlijk niet.

Ook die Sinterklaasactie was een vast item dat 
uit de reclamepot werd betaald. Met zijn Zwarte 
Pieten werd Sinterklaas op het gemeentehuis, 
dat toen nog aan het Petrus Dondersplein stond, 
geschminkt. Nu regelt Theo van Houwelingen 
de Sinterklaas en de Zwarte Pieten die over de 
markt rondfietsen, dus wordt het nog wel ge-
daan. Met het 40-jarig bestaan in 2013 was er 
weer een actie en werden er vier fietsen verloot.
 
Slot
“Ja”, zei Annemarie, ”als ik het nou geweten had 
dat je voor mij kwam…, het zijn zo maar wat 
herinneringen”. Daar kwam ik natuurlijk ook voor. 
“Voor de echte verhalen moet je bij Stef Jacobs 
zijn”, meende Annemarie, “die heeft nog wel 
sterke verhalen”. Dat is een van de marktkoop-
lieden die nu op de markt in Sint-Michielsgestel 
staat. Maar ja, ik wilde Annemarie. Er wordt wel 
gezegd dat er zonder Annemarie geen markt zou 
zijn; daar zit zeker een kern van waarheid in. 

Het 10-jarig jubileum werd in 1983 ogenschijn-
lijk niet gevierd, maar het 20-jarig jubileum 
in 1993 wel. Ook van het 25-jarig jubileum 
bestaan geen schriftelijke getuigenissen, 
zodat we nu bij het 40-jarig bestaan het erop 
moeten houden dat in Gestel de marktjubilea 
om de 20 jaar worden gevierd. Hoe dan ook, 
op 9 september 1993 verscheen ter gele-
genheid van het 20-jarig jubileum in Gestels 
Nieuws onder het kopje “Gemeente-Info” 
de aankondiging van de eerste winnaar van 
de kruiwagenactie die vier weken zou gaan 
duren. Achtereenvolgens waren in die periode 
mevr. Kuijs, mevr. De Kok, mevr. Van Breu-
gel (bij afwezigheid van mevr. Wildeman) en 
mevr. Wilmer met haar dochter de gelukkigen.
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De Gestelse markt bestaat in 2013 veertig jaar. 
Een goede drieëndertig jaar maakt ondergete-
kende deel uit van het marktgezelschap dat men 
kooplieden noemt. Er werd mij gevraagd om 
eens wat aan het papier toe te vertrouwen over 
die periode. Zelf kom ik uit de Alblasserwaard. 
Uit een landelijk karakteristiek dorp aan de mon-
ding van de Giessen met de naam Hardinxveld-
Giessendam.

Toen ik in 1979 naar de markt in Sint-Michielsge-
stel moest, wist ik dat deze plaats in het Brabant-
se lag, maar dat was het wel zo’n beetje. Vrijdag-
ochtend moest ik naar Uden en ‘s middags dan 
naar de markt in Gestel. Vanaf Uden via Maria-
heide, Veghel, Zijtaart en Schijndel naar Sint-Mi-
chielsgestel. Dat was volgens mijn werkgever de 
kortste route. De weg van Oss naar Den Bosch 
was toen nog tweebaans en vol met stoplichten. 
Nou, ik ben er gekomen. Op het Petrus Don-
dersplein moest ik zijn. De kramen stonden er 
al. Snel het kraamzeil er over. De handel op de 
kraam en verkopen maar. ‘s Morgens in Uden 
was het maar een tamme bedoelnng geweest, 

maar hier moest gewerkt worden; vol in het orgel 
zogezegd. Opvallend was, en dat is nog steeds 
zo, dat het rondom de klok van drie opeens een 
stuk rustiger wordt. Om ongeveer half vier komt 
er dan weer een opleving. Zo heeft elke markt 
zijn eigen-aardigheden.

In de loop van de tijd kijk je natuurlijk wat meer 
om je heen. Tegenover me stond André Sleutjes. 
Op de hoek stond Toontje Pijnappels. André was 
altijd al vroeg op de markt. Hij pakte dan in alle 
rust uit. Toontje, die ‘s morgens een markt in Den 
Bosch had, kwam in vliegende vaart rond één 
uur de markt op en stalde zo snel mogelijk zijn 
handel op de kraam. Nog weer verder door de 
bocht heen stond Willem Lenaerts. Wat had die 
man het toentertijd loeidruk. Vijf, zes, zeven man 
achter de kraam voor de verkoop. Twee drie rijen 
dik voor de kraam met kopers. Een groentezaak 
die klonk als een klok. Helaas dacht Willem er te 
gemakkelijk over. Zijn zoon heeft het later nog 
overgenomen. Zijn andere (stief)zoon heeft ook 
nog een aantal jaren met dierenvoeding op de 
Gestelse markt gestaan. Dan te bedenken dat 

EEN HOLLANDSE JONGEN IN HET BRABANTSE LAND
een sfeertekening van de Gestelse markt

Theo van Houwelingen

Theo van Houwelingen staat al 35 jaar met zijn kraam op de Gestelse markt. Voor het 40-jarig bestaan legde hij zijn 
herinneringen vast in deze sfeertekening. (foto Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar, Thijs Braam)
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van deze genoemde personen enkel Toontje 
Pijnappels nog op de Gestelse markt is te vin-
den. Eigenlijk moet ik zeggen zijn vrouw Nettie 
en zijn zoon Arno runnen de zaak. Toon komt om 
een uur of vijf mee helpen opruimen. De klak op 
en een sigaar in de mond. Een Brabander van 
het oude stempel. De tuinderij vraagt verder zijn 
aandacht.

Een markante koopman was natuurlijk onze Jo-
zef van den (of was het der?) Donk. De visman. 
Met zijn verkoopwagen begon hij ‘s morgens al 
met de verkoop. Een goed visje verkocht deze 
immer opgeruimde visman. Als ik langskwam 
was het steevast: “Teeke, een haringske jong?” 
Door de week proefde ik zo hier en daar best 
een harinkje, maar zo lekker als bij Jozef waren 
ze zelden. Een bekende Gestelaar deze Jozef. 
Geen timmerman zoals de Bijbelse Jozef, maar 
een visverkoper en politicus die in de politiek ook 
zijn partij(tje) lang heeft meegespeeld. En lang 
niet onverdienstelijk naar ik wel eens van deze 
en gene begreep.

Naast ons stond Stien Jakobs met haar zoon 
Stef. Kramen vol met knoopjes, ritsen, riemen, 
naalden , kammen, klossen garens, enz. Klein-
vak zogezegd. Stien riep steevast als het begon 
te regenen: “regenkapjes, twee kwartjes stuk”! 
Ook dat was haar handel. En wie weet was er 
een klant die het haar droog wilde houden. Zij 
had dan de oplossing. Stef, haar zoon, was 
altijd in voor een geintje. Had hij weer een fles 
van een kapper met een vernevelaar er op. De 
fles op de kraam, wat rietjes aan elkaar gescho-
ven en de vernevelaar bovenop het zeil van de 
kraam gelegd. Komt er een moeder met een 
kindje langs. Pompen maar. De nevel viel in 
fijne druppeltjes op het looppad en op het kind: 
“Ma’am, het regent!” “Je bent niet goed snik, de 
zon schijnt en dan kan het toch niet regenen?”, 
was de reactie van de moeder. En Stef beaamde 
dat natuurlijk. Ik zie hem daarna nog grijnzen. 
Een Bosschenaar puur sang.

Zo onder elkaar heb je natuurlijk ook wel eens 
een geintje. Marcel van de Steen uit Schijndel, 
die jarenlang met broeken op de Gestelse markt 
heeft gestaan, had eens op een middag zeer 
slecht verkocht. Om een uur of vier had hij van 
chagrijn al ingepakt en was even naar het toilet 
gelopen. Dat was in het café “’t Stuupke”, dus 
Marcel had gelijk maar weer wat ingenomen om 
de volgende keer weer een reden te hebben om 
naar de toilet te kunnen gaan. Stef en onderge-
tekende hadden gezien dat hij vergat zijn wagen 
af te sluiten. We keken elkaar eens aan, dachten 
beiden hetzelfde en hadden in no time de auto 
van Marcel weer gelost. Toen hij dus terug kwam 
vond hij al zijn handel weer op de kraam uitge-
stald. Wat was tie boos!!

Als je zo in je herinneringen graaft, kom je op-
eens zaken tegen die onopgemerkt blijkbaar zijn 
veranderd! Dertig, veertig jaar geleden liepen 
er nog opvallend veel Indische mensen op de 
markt! Eveneens mensen van het Instituut voor 
doven. Beide groepen zijn uit het marktbeeld en 
straatbeeld verdwenen. 

Een keer is het marktterrein opnieuw bestraat. 
We kregen de uitdrukkelijke opdracht om het 
straatwerk schoon te houden. Mary Steenbak-
kers, de marktmeester, kwam ons dit persoonlijk 
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vertellen. “Komt in orde Mary!” Maar of de duivel 
er mee speelt, een paar maanden later kukelt 
mijn olieblik om. Een grote, vette olievlek op 
het nagenoeg nieuwe straatwerk. Goede raad 
is duur. We waren met z’n tweeën, dus zeg ik 
tegen mijn maat: “Jij gaat door met verkopen, 
dan ga ik even wat straatwerk doen”. Met pijn 
en moeite het eerste steentje eruit gehaald. De 
rest is dan niet meer zo moeilijk. Mijn plan was 
om de stenen gewoon om te draaien De vlek 
was verwijderd, dat wel, maar de achterkant van 
stenen zien er anders uit dan de bovenkant! De 
week daarop komt de marktmeester naar me 
toe. Theo, we hebben een probleem. Weet jij 
misschien iets? Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat 
jij er iets van weet, maar er is hier iets vreemds 
met het straatwerk. De buitendienst is er bij ge-
weest, ambtenaren uit het gemeentehuis, zelfs 
de burgemeester, maar niemand weet van iets. 
Weet jij misschien iets van deze plek?” “Mary, ik 
kan je uit de droom helpen! Het klinkt onwaar-
schijnlijk, maar ik heb dat gedaan.” Vertelde 
wat er was gebeurd en wat ik toen heb gedaan. 
Natuurlijk gezegd dat anders heel de straat 
onder de olie zou zijn gelopen en gereden! Hij 
met zijn verhaal terug naar het gemeentehuis. 
Enkele weken later kreeg ik een rekening voor 
straatwerk van de gemeente Sint-Michielsgestel! 
Ik had deze eigenlijk in moeten lijsten.

Er zijn natuurlijk mensen die in je herinnering 
blijven. Harry Westerlaken uit Gemonde was er 
bijvoorbeeld zo een. Het was druk. Is er een me-
vrouw aan de beurt die op dat moment nog moet 
gaan kijken wat ze nu eigenlijk wil. En hoop 
gevraag, zeg maar rustig gezeur, en uiteindelijk 
gaat ze met een minimale besteding weg. Ik had 
er aardig de smoor in en vraag dan blijkbaar een 
beetje bits: “Wie is er aan de beurt?” Een wat 
oudere man kijkt me indringend aan en spreekt 
dan de voor mij onvergetelijke woorden: “Dat jij 
een beetje boos bent om die vorige klant dat be-
grijp ik, maar daarom hoef jij het nog niet op mij 
te zijn!” Harry, gouden woorden. Ik ben ze nooit 
weer vergeten. 

Naast “De Zwaantjes” woonden twee broers. 
Met één van hen heb ik zo in de loop van de 
jaren wat contact gehad. Toon kwam op een 
gegeven moment bij me aan de kraam voor wat 
honing. Al vrij snel zei hij: ‘Doe mij maar een 
doos en wil je die even bij mij thuis brengen? Ik 
woon daar. En hij wees mij het huis naast “De 
Zwaantjes” aan. Voor mij geen probleem. Op 
een gegeven moment de doos honing gepakt de 
straat over gelopen. Achterom. Ik doe de deur 
open en stap op dat moment terug in de tijd. 
Een ruimte zoals je die alleen vroeger aantrof bij 
het opendoen van een achterdeur. Een gam-
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mele tafel met daarop een tafelzeiltje, een oude, 
nog gammeler stoel ernaast en een rafelige 
kokosmat waren het interieur. De muren waren 
afgewerkt met cement. Koel was het er wel. Op 
mijn roepen werd er achter de volgende deur 
geantwoord: “Kom maar verder hoor”.

Van deze deur was de verf aan de onderkant 
afgekrabbeld door het hondje van Toon. Bij het 
opendoen van deze deur kwam de warmte mij 
tegemoet. “Mooi, de honing. Zet maar op tafel. 
Lus je een bakkie koffie?” “Nou, dat sla ik niet 
af.” Nieuwsgierig keek ik deze woonkamer in. 
Ze zouden het nu waarschijnlijk tot museum 
promoveren. Gewoon de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Een kachel die roodgloeiend stond 
te horren, ook al was het midden in de zomer. 
Een grote foto van zijn broer aan de wand. Die 
leefde niet meer. Een beeldje van Maria op de 
schoorsteen. De aluminium pot koffie op de 
kachel en daarnaast een melkpannetje wat daar 
ook al even op stond. Toon goot wat koffie in een 
beker, goot er wat melk bij waarmee ook gelijk 
wat melkvellen de beker in verdwenen en reikte 
mij de beker aan. Thuis drink ik hem lekkerder. 
Maar wat een sfeer!! Dat sfeertje heb ik zo vele 
malen mogen proeven tot ook deze Gestelaar 
het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. 
Ik mis dat best wel!

U begrijpt dat wij zo in de loop der jaren heel wat 
Gestelaren hebben zien komen en gaan. Velen 
zijn er nog en die zien we dan ook wekelijks op 
de markt. 

Het mooie van de Gestelse markt is dat de 
kopers uit alle lagen van de bevolking komen. 
Van de vrouw van een gepensioneerde zieken-
huisdirecteur tot de jonge vrouw van een stuka-
door. Mensen uit de “bomenbuurt” en mensen 

van rondom de Heesakkerstraat. Mensen uit het 
Maaskantje en uit Gemonde. De vrouw van de 
burgemeester en de vrouw van man uit de plant-
soenendienst. Verschillen? Soms, maar meestal 
niet. Dan is het meer een weten van wie iemand 
is. En dat vind ik nu het mooie van een dorp. De 
kilheid van “het stadse” ontbreekt. Het joviale, 
het aimabele, dat overheerst.

Als laatste de omgeving van de markt. Wat is 
daar in de loop van de jaren veel veranderd. 
Achter de plek waar Willem Lenaerts stond 
was het een grote wildernis. Daar staat nu het 
bescheiden winkelhart van Sint-Michielsgestel. 
Waar nu het parkeerterrein tussen Albert Heijn 
en de toren is, waren wat panden waar toen de 
Jump en een bloemenzaak in gevestigd wa-
ren. Waar de Jump zat is ook nog een poosje 
een ijzerwarenwinkel geweest. Er tegenover 
stond een vervallen pand met allure. Enkele 
jaren geleden is dit pand gerenoveerd en is er 
een eet- en drinkgelegenheid in gekomen. Het 
gemeentehuis keek uit over het Petrus Don-
dersplein. De panden op zich staan er nog in 
volle glorie. Ook aan de overkant van de straat 
is (nog) veel hetzelfde gebleven. De Zwaantjes, 
het huis waar de voornoemde Toon woonde, de 
schoenenreparatie en het pand van de Hervorm-
de kerk met daarnaast het Hervormde Kerkje 
zelf. Als alle centrumplannen hun beslag krijgen, 
zal ook het marktterrein ingrijpende veranderin-
gen ondergaan. Het Petrus Dondersplein wordt 
dan ingrijpend verkleind en de omgeving wordt 
onherkenbaar veranderd. Dat heet vooruitgang. 
Of het de sfeer van dit Brabantse dorp ten goede 
zal komen, durf ik als Hollandse jongen te betwij-
felen.

Theo van Houwelingen
Damstraat 7
Hardinxveld-Giessendam
e-mail: houwelingenlock@hetnet.nl

Het interieur dat Theo van Houwelingen aantrof, 
toen hij honing ging bezorgen bij Toon Smulders. 
Inclusief de kachel en het portret van Huub. 
(foto uit familiearchief familie Berkelmans-Willekens)
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Deze foto komt uit het archief van toneelvereni-
ging Onderling Kunstgenot. Het is de complete 
cast van de voorstelling “Vader heeft ‘n bok 
geschoten”, die in 1969 werd opgevoerd.
Op de foto van links naar rechts: Wim Hendriks, 

Anny Mulders – van Grinsven, Jan van Beckho-
ven, Liesje Heijmans – van Nielen, Lon Hagens, 
Henny Keetels – van Grinsven, Piet van den 
Ekart, Christ van den Oetelaar, Ria Verhoeven – 
van den Brekel, Henny van Boxtel – Kappen.

EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS

Reactie op foto van muur bij Overberg
In Den Heertgang van januari 2014 plaatsten wij 
foto’s van de muur voor huize Overberg op de 
hoek Nieuwstraat-St. Michielsstraat. De vraag 
was of iemand de tekst op die muur kan ontcijfe-
ren. We kregen een reactie:

“Een aantal dagen bestudeer ik al de foto’s van 
de muurschilderingen tegenover cafetaria ‘t 
Huukske. Ik kwam ze tegen op de site “Thuis in 
het Nieuws”. Ik heb zelf in Sint-Michielsgestel 
gewoond maar heb er nooit over nagedacht.
Ik denk dat er boven de letters “inspector” en “La 
Patria” het woord Beroemde heeft gestaan in 
hoofdletters. 
Maar daar houdt het ook mee op. Ik kan verder 
niets herkennen. Ik denk wel dat de schildering 
oorspronkelijk doorliep over meerdere delen van 
de muur. Ik hoop dat u er wat mee kunt.

Met vriendelijke groet,
Ewout Visser, Den Dungen

Reacties op beide foto’s zijn van harte welkom 
op het redactieadres Schijndelseweg 3, 5271 
BK in Sint-Michielsgestel en op het e-mailadres 
info@deheerlijkheidherlaar.nl. 
Enkele foto’s van de muur staan op onze website 
www.deheerlijkheidherlaar.nl
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INTERESSANTE WEBSITES: WWW.BHIC.NL  

Internet is voor mensen die in heemkunde en 
geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar snuf-
felparadijs. Er is enorm veel informatie te vinden. 
Maar als je de weg niet weet, is internet als een 
bibliotheek waar ze alle boeken op een hoop 
hebben gegooid. Probeer dan maar eens te 
vinden wat je zoekt. Bovendien kan iedereen al-
les op internet zetten. Je weet nooit zeker of de 
gevonden informatie juist en volledig is. In deze 
rubriek zullen we steeds een website bespreken, 
waarvan we denken dat die voor leden van de 
heemkundekring interessant is. 

De website van het Brabants Historisch Centrum 
(BHIC) is helemaal vernieuwd. Voor degenen die 
er veel kwamen is het even zoeken, maar uitein-
delijk vind je wel weer wat je zoekt. De web-
site is toegankelijker geworden voor het grote 
publiek. Dat heeft snel interessante teksten, film-
pjes en foto’s gevonden van de eigen leefom-
geving. En de bezoeker wordt op verschillende 
pagina’s uitgenodigd om zelf iets te vertellen en 
te reageren op verhalen of vragen van anderen. 
Door op een van de links op de homepage te 
klikken, kom je verder. 

Kies eens voor Verhalen en typ als zoekterm 

rechtsboven “michielsgestel” in. Dat levert veel 
korte wetenswaardigheden op, waarop je kunt 
reageren. Soms denk je: “Dat heeft toch niks 
met Gestel te maken”, maar dan blijkt de naam 
van ons dorp ergens in de tekst voor te komen. 

De link Mijn omgeving leidt naar een kaart van 
de hele provincie, waarop de gemeentegrenzen 
staan. Die stond ook al op de oude website. 
Zoek de gemeente en het dorp waar je meer 
over wilt weten en klik erop. Als in een pren-
tenboek worden verhalen, foto’s, filmpjes, en 
reacties gepresenteerd. 

Ben je alleen in foto’s geïnteresseerd dan klik je 
natuurlijk op Foto’s. Geef je daarna rechtsboven 
nog als zoekterm Michielsgestel op, dan ben je 
wel even zoet om de ruim 5.600 foto’s te bekij-
ken, die je voorgeschoteld krijgt.

Voor de mensen die het liefst onderzoek doen 
naar familieleden of archiefstukken is de knop 
Onderzoeken een snelle toegang tot de schatka-
mers van het archief. En niet alleen tot het BHIC, 
maar ook in de databases van diverse andere 
archieven. Interessant is ook het forum, waar 
mensen vragen aan anderen voorleggen.


