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Voorwoord van de redactie

Als je bezig bent met heemkunde kom je regelmatig 
verrassingen tegen. Wie weet nog dat er in Gestel eens een 
echte sigarenfabriek stond? En wie weet er dat het Hezelaar 
eens geteisterd werd door een zware storm en dat er een 
nationale collecte werd gehouden om de getroffen boeren te 
steunen? Een kleinigheid kan leiden tot een mooi verhaal. 
Dat kan een vraag van iemand zijn of een klein notitieboekje. 
Zo’n kleinigheid roept andere vragen op en daar komt een 
artikel uit. Maar ook grote ontwikkelingen zijn thema’s voor 
heemkundigen. Het lager onderwijs in ons dorp, hoe past dat in 
de geschiedenis van ons land en hoe ontwikkelde het zich hier 
door de eeuwen heen. In deze aflevering maken we een begin 
met dat verhaal.
Op het vorige nummer kregen we enkele reacties met 
aanvullende informatie. En in de oude doos vonden we twee 
prachtige foto’s van Gestelse mensen. Al met al is deze 
Heertgang een mooie, bonte verzameling geworden.
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Het verhaal begint bij ons medelid Gerard Gersjes die mij vroeg: “Weten jullie (de Heemkunde-
vereniging) iets over een sigarenfabriekje in Sint-Michielsgestel?”. “Nee”, zeg ik, “is er dan een 
sigarenfabriekje in Gestel?”. “Nee”, is de reactie van Gerard, “maar er was er wel ooit een”. De 
zwager van Gerard Gersjes, Franske Becks zou er meer over kunnen vertellen. Die heb ik dan 
ook geraadpleegd en ook Cor van Helvoort, die nu nog in het pand van de voormalige fabriek 
woont. 

Bij navraag bleek dat de sigarenfabriek toch ook 
bij anderen wel bekend was, zoals bij Jaantje 
Braam-Verhagen, de 90-jarige moeder van ons 
redactielid Thijs Braam. Zij kent het fabriekje nog 
van de tijd dat ze als jonge meid wel eens naar 
Den Bosch fietste. Lang geleden dus, de weg 
liep toen nog over de Pettelaarse Schans en er 
stond nog maar één huis buiten de stadswal, zo 
lang geleden was dat dus.

Het adres van de sigarenfabriek was D49, met 
als nog ouder huisnummer D43 en ook D44a. 
Destijds was Sint-Michielsgestel verdeeld in 
wijken met wijknummers. Sinds 1952 is dat He-
melrijkstraat 21 en daar wonen anno 2017 Cor 
en Els van Helvoort-Timmers. Ook zij wisten van 
het sigarenfabriekje.

De sigarenfabriek met zijn smalle, vier meter 
brede bouw en opvallend plat dak, is in 1923 
als één geheel gebouwd, waarvoor op 2 januari 

1923 een bouwvergunning werd aangevraagd, 
die op 26 februari werd verleend. Het is nu 
moeilijk voor te stellen dat beide delen, huis 
en fabriek, als één geheel werden gebouwd, 
zo groot is het verschil in bouwstijl. Toch wijst 
kadasteronderzoek dat Jef van Veldhoven deed, 

SIGARENFABRIEK HEMELRIJK 
Frans Cooijmans (Met dank aan Jef van Veldhoven)

Het voormalige sigarenfabriekje is nu nog goed herken-
baar in het inmiddels verbouwde pand aan de Hemelrijk-
straat, vanuit Gestel komend 200 meter vóór de statige 
villa Hemelrijk. (foto’s heemkundevereniging, boven Ruud 
van Aart en onder Thijs Braam)
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niet anders uit. En bovendien is het metselwerk 
met knipvoegen in beide bouwdelen hetzelfde en 
loopt ook door. Ze moeten volgens Cor dus wel 
gelijktijdig zijn gebouwd. Het is des te vreemder 
dat in het huis een plank werd gevonden, een 
boeiboord van het lage gedeelte van de sigaren-
fabriek, waarin het jaartal 1919 stond gekerfd. 
Maar misschien was dat afkomstig van een of 
ander houten bouwsel dat op die plek heeft ge-
staan. Wie zal het zeggen?

Cor van Helvoort kan zich het oude interieur nog 
goed herinneren van toen hij als 11-, 12-jarige 
enkele malen meeging naar het huis met de 
fabriek die zijn vader kocht ergens rond 1950. Ze 
zouden gaan verhuizen vanuit Sint-Oedenrode 
en zijn vader was vooral geïnteresseerd in de 
fabriek, die hij wilde verbouwen tot woonhuis. Bij 
de fabriek was namelijk een flinke plak grond, 
met een boomgaard en een stuk waar hij voor 
eigen gebruik kon telen. Ze gingen er wonen in 
november 1951.

Voor de fabriek zelf had vader Van Helvoort op 
16 maart 1951 een plan laten maken voor de 
verbouw tot woonhuis (‘Van Helvoirt’, staat er 
op de blauwdruk). Voor ons is het mooie van 
het - door Cor zorgvuldig bewaarde plan - dat er 
ook de oorspronkelijke situatie van de sigaren-
fabriek op staat getekend. Cor kon zodoende 
daarop aanwijzen, dat er vòòr in de fabriek bij 
het raam een werktafel stond en zo ook een 
boven. De fabriek was eigendom geweest van 
Louis van Dongen. Cor kan zich nog herinneren, 
dat aan de tafel beneden de schoonzoon van 
de eigenaar, die Van der Sluis heette, daar aan 
het werk was met het rollen van de sigaren, het 
sausen, waarna het in een mal onder de pers 
werd gedroogd. Er was een trap naar boven met 
daarachter een droogkamer voor de tabak. Ach-
ter, in het lage gedeelte, was er een ruimte voor 
het inpakken en opslag. Het raam boven, vòòr 
in de fabriek, is de tekenaar mogelijk vergeten. 
Volgens Cor, die aannemer is en er oog voor 
moet hebben gehad, heeft het er van oorsprong 
wel gezeten.

De familie Van Helvoort ging dus wonen in de 
fabriek, maar het bijbehorende huis ging naar 
een ander. In de jaren na de oorlog was het door 
de grote woningnood gebruikelijk, dat een wo-
ning die vrij kwam meteen gevorderd werd voor 
de huisvesting van dikwijls grote gezinnen. Zo 
gebeurde dat ook met het aanliggende woonhuis 
met de Franse kap op nr. 19. Daar kwam de 
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familie HJ van Nielen te wonen, die later zouden 
gaan verhuizen naar een pand naast het ge-
meentehuis aan het Petrus Dondersplein. Dhr. 
van Nielen was de Suisse in de kerk. Daarna 
woonde er nog meester GM Janssens (‘t piere-
jantje) met zijn gezin, voordat zij verhuisden naar 
de Ceintuurweg. 

Het feit dat het huis op nr 19 steeds door de ge-
meente voor nieuwe huurders gevorderd werd, 
gaf een onprettig gevoel en vader van Helvoort, 
die dus zelf in de verbouwde sigarenfabriek op 
nummer 21 woonde, heeft het in 1957 verkocht 
aan Frans en Mien Rijkers-Kapteijns. Frans was 
een telg uit de familie Rijkers die boerde op een 
boerderij aan de Venkant en Mien Kapteijns was 
een dochter van Frans Kapteijns die de boerderij 
Pleinsedijk 4 had en daar met z’n gezin woonde. 
Rond 1989 is nr. 19 weer verkocht aan de familie 
Toon van Bladel, terwijl Cor van Helvoort zijn 
ouderlijk huis bleef bewonen. 

Van Dongen, fabrikant   
Louis – Ludovicus - van Dongen meldde zich 20 
augustus 1923 als nieuwe inwoner in Gestel en 
vestigde zich ongeveer een maand later met zijn 
vrouw, twee kinderen en een zwager op 3 okto-
ber 1923 op Hemelrijk. Het jaar erna wordt in het 
nieuwe huis zijn derde kind geboren. Zijn zwager 
overleed in 1926.
Louis en zijn vrouw Corrie waren geboortig in 
Den Bosch. Toen hij zich in Sint-Michielsgestel 

vestigde was hij 38 jaar oud en werd bij zijn 
inschrijving in de gemeente al aangeduid als 
sigarenfabrikant. De inwonende zwager Jacob 
van Beek werd als sigarenmaker aangeduid. 
Er wordt in 1910 een L. van Dongen (sigaren-
maker) genoemd in de Bossche-encyclopedie1. 
Deze woonde aan de Kemelsharenhoek 10, 
een inmiddels verdwenen zijstraat van de 
Beurdsestraat in Den Bosch. Ook toen al 
woonde zijn aanstaande zwager, die toen stoker 
was, bij hem in. Het was niet een van de beste 
buurten van de stad. Louis moet een doorzetter 
zijn geweest. Als hij in 1923 naar Gestel komt is 
hij kleinhandelaar in tabak. Zo staat hij althans 
in het kadaster geregistreerd2. Maar hij had dus 
ook plannen om zich te ontwikkelen tot fabrikant 
van sigaren, want zo liet hij zich in het bevol-
kingsregister registreren. 

Er woonden veel sigarenmakers in de stad. 
In de periode na 1850 maakte het Bossche 
bedrijfsleven een gunstige ontwikkeling door. 
In die conjuncturele ontwikkeling had ook de 
sigarenindustrie haar aandeel. De tabaksnijver-
heid groeide en leidde er ook toe dat het aantal 
sigarenbedrijfjes in de decennia erna in de stad 
toenam3. Werkten in 1849 nog 132 mensen in de 
tabaksnijverheid, in 1889 waren dat er al 567, in 
1899 1.000 en in 1909 zo’n 1.400 man. Tegen 
die tijd waren de aanvankelijk kleine sigarenma-
kerijen ook in omvang toegenomen. Het thuis-
werken nam af.

Op deze foto van de handboogschutterij Sint Sebastiaan staat Louis van Dongen, volgens de tekst bij de foto als 8e van 
links. (foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.0818)
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Rond 1888 waren er acht sigarenfabrieken 
met meer dan 10 werknemers. Het waren nog 
kleine bedrijven; die van Th Houtman en de 
Gebr. Houtman waren de grootste met resp. 
106 en 114 werkkrachten. In totaal waren er in 
deze acht bedrijven 334 werknemers, zodat in 
de overige zes gemiddeld 19 sigarenmakers 
werkten. Tien jaar later werkten 1.000 mensen in 
16 sigarenfabrieken en in 1909 al 1.400, waarbij 
5 bedrijven samen meer dan 1.000 werknemers 
in loondienst hadden en ca 250 thuiswerkers 
voor zich lieten werken. De stad was aan het 
einde van de eeuw een van de belangrijkste 
centra van sigarenproductie. De productie werd 
verplaatst vanuit de binnenstad naar de randen 
ervan, waar grotere fabrieken konden worden 
gebouwd. De Gebr. Houtman betrokken in 1893 
een nieuwe fabriek voor 300 werknemers en 
Goulmy en Baar liet in 1898 een fabriek bouwen 
voor 400 sigarenmakers.

De sigarenindustrie was weinig kapitaalintensief 
en kende veel handwerk door ongeschoolde 
arbeidskrachten. De lonen waren laag. De sfeer 
was hard. De werkdag duurde aanvankelijk van 
6.00 uur of 6.30 uur tot 20.00 uur, later, in 1907, 
van 7.00 tot 19.00 uur. In 1873 leidde het lid 
zijn van een bond bij de meeste sigarenfabrie-
ken tot ontslag. Ondanks de lange werkdagen 
werd er voor de baas thuis nog bijgewerkt. Vaak 
hielpen de gezinsleden mee, voor het timmeren 
van de kistjes, het strippen van de tabak en 
dergelijke. Het thuis werken voor eigen rekening 
was niet wat fabrikanten wilden, dus kon leiden 
tot ontslag, hoewel dat vaak niet effectief werd 
gemaakt omdat sigarenmakers in hun fabriek 
eigenlijk geen fatsoenlijk loon konden verdienen. 
Men werkte op stukloon, zodat de snelsten een 
hoger loon konden verdienen. 

In 1907 trad enige structuurwerkloosheid bij de 
sigarenmakers in en dat leidde uiteindelijk tot 
een verplaatsing van de arbeid naar het plat-
teland, waar de lonen lager waren. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog stagneerde ook nog de 
aanvoer van tabak. De talloze werkloze sigaren-
makers werden omgeschoold tot bouwvakker. 
Toen de aanvoer van tabak na het sluiten van de 
vrede weer op gang kwam, verhuisde de fabri-
kanten verder naar het zuiden, naar Boxtel en 
Valkenswaard waar de arbeidskrachten goedko-
per waren4. In de ‘slipstream’ hiervan zal in 1923 
Louis van Dongen zich in Sint-Michielsgestel 
hebben gevestigd, in een nieuw pand D43, dat 

hij daar bouwde op het land dat hij van Wilhel-
mus Janz Kapteijns kocht5.

In 1935 kwam er een bouwvergunning voor een 
kiosk bij het huis6. Er mochten vanuit de fabriek 
geen tabakswaren verkocht worden. Daarom 
werd er buiten naast het huis, aan de weg, een 
vierkantig ‘hûske’ gezet waar sigaretten en 
tabakswaren werden verkocht. Cor van Helvoort 
noemt het een soort kioskje of houten prieeltje, 
van 2,6 x 2,6 dat een glooiend puntdak had, met 
rode singels. Aan de voorzijde zat een raamko-
zijn en een deur en opzij zat er ook een raam. 
Verder was het aan twee kanten dicht. De kiosk 
bleef weinig gebruikt, want het was veel een-
voudiger om vanuit de keuken of de berging te 
verkopen aan de aanlopende klant die behoefte 
had aan een sigaartje. Binnen stond dan ook de 
voorraadkast. 

De kiosk is na de oorlog verkocht aan Dokter 
Otjens, die aanvankelijk in de boerderij ‘De Pet-
telaar’, thans restaurant ‘Croy’, woonde, maar 
die later toen de Zuiderplas uitgegraven en 
uitgezogen werd en de boerderij op een eiland 
kwam, een boerderij aan de overkant van de He-
melrijkstraat heeft gekocht en de kiosk daar, aan 
de Pleinsedijk 4 plaatste. In 1980 is die boerderij 
weer verkocht en is het ‘hûske’ nu twee jaar 
geleden verdwenen, omdat het op was.

De kiosk in de jaren 80 bij de boerderij aan de Pleinsedijk.
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Louis van Dongen was getrouwd met Corne-
lia van Beek en had twee dochters, Christina 
en Jacoba en één zoon7. Zijn zoon heette ook 
Louis en had een goede opleiding genoten. Hij 
werkte bij Rijkswaterstraat op kantoor. Een van 
zijn dochters, die getrouwd was met ene Kolen, 
had een Sparwinkel in Den Bosch en de andere 
dochter was getrouwd met Van der Sluis, die ook 
in het bedrijf van Louis van Dongen werkte. Van 
der Sluis was ook een verdienstelijk muzikant, 
wist Cor van Helvoort als detail te melden.

Van Dongen moet toch niet helemaal onbemid-
deld zijn geweest, want naast het fabriekje had 
hij in die tijd ook nog huisjes in Den Bosch en 
fietste hij iedere week naar Den Bosch om huur 
op te halen. Reclame maakte hij niet veel. Hij 
beperkte zich tot het jaarlijks plaatsen van een 
advertentieblokje in de krant. “Louis van Dongen 
Sigarenfabrikant, Hemelrijk, St. Michiels-Gestel”, 
stond er dan, vergezeld van een korte aanbeve-
ling8.

Louis van Dongen zal er tot aan zijn pensioen-
leeftijd hebben gewoond. Hij was in 1885 gebo-
ren en was in 1950 waarschijnlijk wel aan zijn 
pensioen toe. Sigaren maken was geen zwaar 
beroep, maar wel een stoffig beroep. Hij heeft 
het volledige pand verkocht. De fabriek is waar-
schijnlijk toen gewoon opgehouden te bestaan 
en het personeel is naar elders gegaan. Louis 
bouwde nog een winkel met daarop twee wo-
ningen aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch. 
Een van zijn dochters heeft daar nog lang een 
tabakswarenzaak gehad.

Behalve Cor van Helvoort, heeft ook Franske 
Becks herinneringen aan de sigarenfabriek. 
Franske weet nog dat zijn vader Sjaak en 

Links aan de werkbank: 1 Bertus uit Den Bosch, 2 Henk 
van Osch, 3 Frans Suiskens uit Den Bosch. Rechts 1 Wil-
lem (Wim) Bekkers, 2 Frans(ke) Becks, 3 Theo van der 
Laar. (foto van Franske Becks)
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meerdere broers van zijn vader in het sigarenfa-
briekje van Louis van Dongen gewerkt hebben. 
Riek, de oudere zus van Franske vertelde dat 
ook hun opa, die ook Franske heette, er heeft 
gewerkt. Het was een soort van familiebedrijf, 
want Louis van Dongen was een oom van Sjaak 
en zijn broers. Wie er in al die jaren nog meer in 
de sigarenfabriek heeft gewerkt, weten we (nog) 
niet. Dat zullen nog wel enkele Gestelnaren zijn 
geweest en mogelijk ook collega-sigarenmakers 
uit Den Bosch. Zij zijn hierbij uitgenodigd om te 
reageren als ook zij herinneringen en/of fotoma-
teriaal hebben9.

De vader van Franske, Jacobus Franciscus 
(Sjaak) Becks, is nog vòòr de Tweede Wereld-
oorlog op een gegeven moment ook voor zich-
zelf begonnen en had sigarendoosjes – op z’n 
Gestels: “deuskes” - met het opschrift; “J. Becks, 
wolken van genot”. Hij verkocht zijn sigaren 
vanuit hun huis aan de Rooistaartstraat en zijn 
vrouw ging er zo nu en dan mee de boeren af. 
Ook in de oorlog maakte Sjaak sigaren en deed 
dat in een kast, die snel gesloten kon worden, 
om ontdekking te voorkomen. Een sigarenpers, 
die nog op zolder staat, heeft dat alles overleefd. 

Na de oorlog werkte vader Sjaak in de sigaren-
fabriek “Elisabeth Bas” in Boxtel. De directie 
bestond uit Jacques, Charles en August van 
Susante. De fabriek heette in de wandelgangen 
dan ook ”Van Susante”. Ook Franske ging daar 
werken. Het waren geen makkelijke tijden voor 
vader Becks, zeker niet toen zijn vrouw Maria 

van Breugel in 1952 overleed en hij de zorg had 
voor zeven kinderen. Van zijn werkkring bij Van 
Susante bewaarde Franske Becks nog een foto 
van zichzelf en collega’s aan de werkbank. 

Franske herinnert zich nog dat het de sigarenfa-
brieken in die tijd niet voor de wind ging, ook in 
Boxtel niet. Het was in 1959 dat de directie Van 
Susante het niet zag zitten om het 60-jarig be-
staan van “Elisabeth Bas” te vieren. ‘s Morgens 
werd er daarom kort gestaakt en ‘s middags 
waren de werknemers weer aan het werk. Van 
Susante heeft het daarna nog een paar decen-
nia volgehouden, maar is uiteindelijk overgeno-
men. Maar toen was Franske al met pensioen.

1 http://www.bossche-encyclopedie.nl/_index.htm
2 BHIC, Kadastrale leggers 1923 F1091 L Dongen
3 JJM Franssen: De Bossche arbeider in zijn werk- en 

leefmilieu, 1976, pag 42-68
4 Brabants Dagblad donderdag 18 juni 1992
5 Het stuk grond lag als een langgerekt perceel langs 

de Hemelrijkstraat en stond in 1900 in het kadaster 
geregistreerd onder nummer F1091. Het werd later, in 
1923, na splitsing omgenummerd naar F1382. Van Dongen 
kocht het grootste deel van de grond van Wilhelmus 
Janszoon (Wim) Kapteijns, de rest hield Kapteijns zelf.

6 Er werd op 19-9-1935 een bouwvergunning verleend: 1243 
A. 49 Dongen, L. van, Kiosk voor sigaren. Kadastraal: 
F 1582; Gemeente: Sint-Michielsgestel. Bron: Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC)

7 Bevolkingsregister BHIC 5184 1187
8 www.Delpher.nl; Provinciale Noordbrabantsche en 

‘s Hertogenbossche courant 31-12-1931,1932,1933, 
1937,1938, 1940.

9 Frans Cooijmans 073-551 43 59,  
info@deheerlijkheidherlaar.nl

Het gezin Becks rond 1970. Van links naar rechts zien we op de voorste rij Riek, vader Sjaak en Franske; op de achter-
ste rij Lies, Nel, Coby, Sjaak en Marietje. (foto uit familiearchief familie Beks)
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De eerste tekenen van een school
Hoe lang er onderwijs in Sint-Michielsgestel 
is weten we niet. De eerste tekenen van een 
school in Sint-Michielsgestel zijn er pas met een 
getuigenverklaring uit 1593, waarin een man, 
Peter, de zoon van wijlen Willem Wouters van de 
Ven en op dat moment 44 jaar oud, vertelt dat hij 
als kind ‘tot Gestel ter schole gaende’ geregeld 
aan de gemeenschappelijke straat ter hoogte 
van het hopveld het klootspel speelde. ‘Ik schoot 
er den cloet’, vertelde hij aan schepenen. Om 
dat hopveld beter te lokaliseren staat er in die 
verklaring bij dat het veld naast de kleine brug 
lag, nabij de kerk van Gestel. In later tijd – maar 
dan zitten we al in de negentiende eeuw - zien 
we de school achter het koor van de kerk liggen 
en dat zou dus ook best de locatie kunnen zijn 
van de school, waar Peter van de Ven rond 1560 
naar school ging.

In ’s-Hertogenbosch was er in de dertiende eeuw 
al georganiseerd onderwijs. In de stad ging het 
in die tijd om de parochieschool van de Sint Jan. 
Dat weten we uit een akte van 1273, waarbij die 
school uit een nalatenschap een gift ontving voor 
zowel de ‘rector scolarum’ als voor de (arme) 
scholieren. Volgens Roosenboom konden vòòr 
1648 verschillende instanties verantwoordelijk 
zijn voor de stichting en het onderhoud van een 
school, maar op het platteland was dat vaak de 
ambachtsheer of de dorpsgemeenschap. 
Er waren behalve parochiescholen ook kapit-
telscholen. Met name de oude kapittelkerken 
die tot de elfde eeuw teruggingen hadden in 
de regel een eigen school, maar ook bij veel 
jongere collegiale kerken die waren ontstaan uit 
een parochiekerk, waren dergelijke kapittelscho-
len te vinden1. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE OPENBARE LAGERE 
SCHOOL IN SINT-MICHIELSGESTEL TOT 1916 
(DEEL 1)
Ruud van Aart

In drie delen wordt hier de geschiedenis van de openbare school van Sint-Michielsgestel ver-
teld. Dit eerste deel behandelt de periode tot 1799.

Afbeelding boven: Het Rijksmuseum bewaart sinds 1879 een prachtige tekening van de kerk van de H. Michaël te 
Sint-Michielsgestel. Ze werd rond 1650 met penseel in grafiet getekend door Jan Abrahamsz. Beerstraten (1622-1666), 
een schilder uit Amsterdam. De huizen in het dorp zijn, zo rond het einde van de Tachtigjarige Oorlog, nog van hout. Dit 
moet ongeveer het decor zijn geweest, waarin Peter van der Ven naar school ging. De school staat hier waarschijnlijk 
verscholen achter de vertakte boom op het plein.
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De ontwikkeling zou daarna zo zijn gegaan dat 
in de vijftiende en zestiende eeuw de steden 
eerst de parochiescholen werden omgezet in 
stadsscholen en in handen kwamen van het 
stadsbestuur dat voortaan voor het gebouw 
zorgde, de rector aanstelde en betaalde, de 
schoolorde regelde en het schoolgeld vast-
stelde. Deze stadsscholen kenden meestal 
twee afdelingen: de bovenschool, waar Latijn 
werd gegeven onder leiding van de rector en de 
onderschool. 
 
Naast deze scholen waren er zondagsscholen 
en meisjesscholen. Het waren de “cleyne” scho-
len, niet zozeer omdat zij klein in omvang zou-
den zijn, maar eerder om hun rang ten opzichte 
van de Latijnse school aan te geven. Zij waren 
meer bestemd voor volkskinderen, voor meisjes 
of voor gespecialiseerde opleiding (artes, dat 
is kunstnijverheid, ambacht). Zondagsscholen 
waren bedoeld om de volksjeugd, uit de arme 
gezinnen, die door de week in het arbeidspro-
ces waren ingezet, lezen en schrijven te leren 
en daarnaast godsdienstonderricht te geven. 
Ze werden betaald door de H. Geestmeesters. 
Op de meisjesscholen gold ongeveer hetzelfde. 
Er werden nuttige handwerken geleerd en het 
onderwijs was gericht op opvoeding en goed 
en godsdienstig gedrag. De band van de Tafel 
van de H. Geest met de kerk werd in 1648, bij 
aanvang van de Tachtigjarige Oorlog, verbroken; 
er kwam een burgerlijk armbestuur voor in de 
plaats, naast de diaconie2. 

Daarnaast kwamen er in veel steden tal van 
particuliere scholen voor die ook wel bijscholen 
werden genoemd. Ze werden zo veel mogelijk 

tegengegaan omdat ze de stadsschool becon-
curreerden. Toch moet in de zestiende en zeven-
tiende eeuw de meerderheid van de bevolking 
hebben kunnen lezen en schrijven. Er was een 
dicht net van scholen, dat zelfs op buitenlanders 
indruk maakte3.

Zo’n type ontwikkeling moet ook de school in 
Sint-Michielsgestel hebben doorgemaakt. Over 
de oorsprong van de school en met name haar 
stichters weten we eigenlijk niets. Dat de school 
als parochieschool is begonnen, is wel erg 
waarschijnlijk. In 1841 werd verklaard dat de 
school de gemeente ‘sedert onheuglijke tijden 
in ongeschonden eigendom toebehoorde’. Ze 
zal dus ook hier tamelijk vroeg in handen van de 
dorpsoverheid zijn geraakt. Het was een ‘Duitse’ 
school, waar alleen in het Nederlands werd 
lesgegeven, zonder bovenschool, een ‘cleijne 
school’ zodoende. 

In dezelfde verklaring van 1841 werd ze om-
schreven als ‘een huizing van ouds bestemd 
geweest tot schoolhuis, met bijstaande schoollo-
kaal, voorts tuin en erf aan elkander gestaan en 
gelegen te St. Michiels Gestel in de kom van het 
dorp bij het Kadaster bekend Sectie F no 502 en 
796, groot tezamen 4 roeden en 2 ellen”.

De eerst bekende schoolmeester
De eerste echt als zodanig bekende school-
meester was Hendrik Jan Mertens, die in juni 
1594 bij zijn afscheid een zeer positief getuig-
schrift van het Gestels dorpsbestuur had ontvan-
gen. Hij was een jongeman uit Tessenderloo, die 
zo’n jaar of drie, vier in het dorp had gewoond en 
daar koster en schoolmeester was geweest. Hij 
had volgens schepenen zijn functie steeds eerlijk 
uitgeoefend - waarvoor hij door schepenen werd 
bedankt - en hij had zich onder de inwoners 
steeds als een eerlijke jongeman gedragen zoals 
het hoort, waarover zij nooit klachten hadden 
ontvangen, noch daarvan hadden gehoord, zo 
leren we uit de schepenregisters4. 

Het getuigschrift dat Mertens ontving laat zien 
dat de aanstelling (en ook de bekostiging, zo 
nemen we aan) van de schoolmeesters in die tijd 
door het dorpsbestuur plaatsvond. Dat was niet 
in elke gemeente zo. In Loon (nu België) bijvoor-
beeld beslisten in de achttiende eeuw alleen een 
vergadering van inwoners of de daartoe geman-
dateerde dorpsborgemeesters over de aanstel-
ling van een schoolmeester.
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Maar Mertens was ook koster en dus zal ook 
de pastoor bij zijn aanstelling betrokken zijn 
geweest. De combinatie koster en schoolmees-
ter was een veelvoorkomende situatie. Waren 
kosterij en schoolmeesterschap gescheiden, dan 
stelde de pastoor de koster aan en de gemeente 
de meester, ook als dat een geestelijke was. Dat 
was helder. Maar als het gecombineerde func-
ties waren, dan moest ook de geestelijke erbij 
betrokken worden. En dat kon op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door een kandidaat aan 
te dragen of door goedkeuring te hechten aan 
diens aanstelling.

Kosters of koster-schoolmeesters werden ook 
wel eens aangesteld door de heer of door de 
patroon van de kerk of een abt of abdis5. Die si-
tuatie schijnt ook in Helmond te hebben bestaan. 
Daar werden de schoolmeesters aangesteld 
door de heer van Helmond, de pastoor en de 
stadsregenten. Hun inkomen bestond uit het 
toegekende stadssalaris, het schoolgeld en uit 
bepaalde andere emolumenten, zoals de eie-
renomgang6. Dat laatste hield in dat de school-
meester in het voorjaar de hoeven langsging en 
dan eieren geschonken kreeg (zie kader7).
Mertens heeft natuurlijk ook voorgangers gehad. 
In 1566 zou in Sint-Michielsgestel de pastoor 
Willem van Andel zijn geweest en de bedienaar 
van de altaren en de kosterij Jasper van Hel-
mond. Maar ook Walram van Ghoir wordt als 
koster genoemd en ook Van Andel zelf zou de 
kosterij hebben verzorgd. Er is een gerede kans 
dat zij tevens schoolmeester waren en dus voor-
gangers van Mertens. Maar het blijft gissen.
Mertens werd opgevolgd door Henrick Goessen 
Goijaerts, zoon van de Oirschotse schoolmees-
ter Goessen Goijaerts8. 

Koster en schoolmeester
We moeten ons van het schoolmeesterschap 
niet te weidse voorstellingen maken. Als de 
functie gecombineerd werd met het kosterschap, 
hield dat in dat hij hielp bij de misvoorbereidin-
gen, de kerk schoonhield, aanwezig was bij het 
uitdelen van de sacramenten en bij huwelijksvol-
trekkingen, maar daarnaast ook corporele dien-
sten verleende, diensten ten behoeve van de 
‘corpus’, de gemeenschap, zoals het delven van 
de graven op de begraafplaats naast de kerk, 
het onderhouden van het uurwerk en dergelijke9. 
In Gemonde en dus ook in Sint-Michielsgestel, 
assisteerde hij ook de H. Geestmeesters - de 
burgers die de onderstand aan armen verzorg-

den - zoals blijkt uit een besluit van juli 1663 van 
de Gestelse schepenen.

Over de bekostiging van de schoolmeester kun-
nen we wat te weten komen door vergelijking 
met de bekostiging van de schoolmeester in 
Gemonde. Die koster/schoolmeester was David 
Bel, die aan de Gestelse schepenen in 1659 
had gevraagd om zijn vergoeding aan te passen 
voor zijn functie vanwege de kerk en vanwege 
de H. Geestmeesters te Gemonde. Hij wilde 
graag gelijkgesteld worden met wat collega’s in 
de Meijerij verdienden, namelijk 36 gulden per 
jaar. De toezegging werd wel gedaan, maar niet 
gestand gedaan. David had zich daarop gewend 
tot de Raad van State, als het hoogste orgaan 
dat de benoemingen als schoolmeester deed en 
tot de rentmeester van de geestelijke goederen, 
Peter Schuijl, om zijn gelijk te krijgen. Van de 
Raad had hij een ‘acte van constreijnte’ gekre-
gen en ook de rentmeester had hem gesteund. 
De toezegging werd geschikt, in die zin dat Da-
vid Bel uit de kerkelijke middelen jaarlijks voort-
aan 17 gulden zou krijgen boven de 6 gulden 
die hij kreeg voor het stellen van de klok, nog 1 
malder rogge die hij trok uit de inkomsten van de 
H. Geest voor het leren van de arme kinderen 
en daarnaast nog eens 60 gulden voor vervallen 
achterstand en wel vanaf St. Jansdag 165910.

Naast deze inkomsten uit kerkelijke middelen 
kreeg de schoolmeester ook de vergoeding van 
het dorpsbestuur voor het schoolhouden en ver-
der ook het schoolgeld van de ouders. De func-
tie van koster en schoolmeester omvatte dus 
verscheidene taken en hij moest zijn inkomen uit 
verschillende bronnen bij elkaar scharrelen. Men 
kan zich best voorstellen dat het onderwijs er 
ook wel eens bij in schoot.

Rekest van drossaard en regenten der heer-
lijkheid Sint Michielsgestel en Gemonde in het 
kwartier Oisterwijk, daarbij te kennen gevende 
dat de schoolmeesters binnen hun heerlijk-
heid in der tijd jaarlijks bij de ingezetenen 
twee omgangen hebben gedaan, te weten 
omtrent Pasen en de andere omtrent de oogst 
om vervolgens paaseieren en koren op te 
halen voor zover de ingezetenen geliefden 
hen te geven. Dat de huidige schoolmeester 
Barend Veneka zich tot de supplianten heeft 
gewend en verzocht een akkoord met hem 
te sluiten en hen uit de gemeentekas jaar-
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lijks een bedrag uit te keren ter uitkoop van 
die omgangen. Men heeft dat in overweging 
genomen en zij hebben zich nauwkeurig 
geïnformeerd en zijn met de schoolmeester 
overeengekomen dat ze hem jaarlijks 45 gl. 
zullen geven ingaande op 1 januari 1749, met 
het verzoek dat het de Edele Mogenden zou 
mogen behagen die overeenkomst te accep-
teren en dat gebeurt aldus.

De regelmaat van de school kon niet alleen in de 
knel komen door de taken van de koster/school-
meester, ook de ouders stuurden hun kinderen 
niet met regelmaat. Kinderen werden echter 
wel geacht naar school te gaan om te leren. 
Verplichtingen van stads- en dorpsbesturen en 
van ouders en hun kinderen werden daarom in 
schoolreglementen vastgelegd. Dat zal ook wel 
in Gestel het geval zijn geweest. Helaas kennen 
we een dergelijk reglement voor Sint-Michielsge-
stel pas uit veel later tijd.
Voor het volgen van onderwijs moest schoolgeld 
worden opgebracht. Kinderen uit arme gezinnen 
– hadden volgens de schoolreglementen recht 
op kosteloos onderwijs11. Onderwijs werd dus 
door het gemeentebestuur van belang geacht en 
op deze wijze gestimuleerd voor hen die het niet 
konden betalen.
Het schoolgeld was niet erg hoog, maar voor 
sommige inwoners toch nog té hoog. In 1597 
wordt Margriet weduwe van Joost Gerits van de 
Venne opgeroepen om voor de Gestelse sche-
penen te verschijnen. Twee getuigen, Corstiaen 
zoon wijlen Jan Vercuijlen oud ca. 41 jaar en Pe-
ter zoon Evert Adriaens oud ca. 30 jaar verklaren 
voor haar dat haar zoon Gerard van jongs af 
gebrekkig is en zijn brood niet kan verdienen en 
dat de weduwe niet bij machte is om haar zoon 
naar school te laten gaan12.

Niet alleen de armen, ook de lagere burgerij, met 
name op het platteland, was op de overheids- of 
openbare scholen aangewezen. Daarbij was het 
traject dat zij eerst naar de kleinkinderschool 
gingen en daarna naar de Nederduitse dorps-
school, zoals die er ook in Sint-Michielsgestel 
was. Ter afronding volgden zij soms een be-
roepsgerichte opleiding in de praktijk.

De hogere klassen in de samenleving, met name 
de adel en het patriciaat, gaven hun kinderen 
huisonderwijs. Na dit huisonderwijs volgde óf 
de Latijnse school (waar ook Latijn werd onder-

wezen) óf de universiteit. De kinderen van de 
burgerij, patriciaat en intelligentsia gingen naar 
een Nederduitse, Franse of Latijnse school of 
naar de Franse kostschool. Op de Franse school 
werd naast de andere ‘nuttige vakken’ ook Frans 
gegeven13. Die scholen waren er aanvankelijk 
niet in Gestel en men moest daarvoor naar ‘s-
Hertogenbosch of naar elders.

Opvoeding en inpassing waren de belangrijk-
ste doelstellingen van het onderwijs, menen de 
historici. Put meent dat de volksschool tot in de 
zeventiende eeuw in het Brabant van nu een 
grote rol speelde bij de socialisatie van de kin-
deren in de katholieke cultuur en in hoge mate 
maatschappijbevestigend was. Katholieken zou-
den minder lees- en schrijfvaardig zijn geweest 
dan de hervormde kinderen in het noorden van 
het land en de lagere sociale klasse was min-
der vaardig dan de elite. De historicus Frijhoff 
beaamt dit beeld en meent dat er pas vanaf de 
achttiende eeuw elementen in het onderwijs 
waren die gericht waren op de lotsverbetering 
van individuen en sociale groepen waardoor het 
onderwijs een rol ging spelen in het maatschap-
pelijk veranderingsproces14.

De basis van het onderwijs: noord en zuid
Meester Mertens voerde zijn schoolmeesters-
ambt uit in 1594. Dat is midden in de Tachtig-
jarige Oorlog. Hoe zou het onderwijs er in die 
periode uit hebben gezien? In het noorden 
van het land, waar de hervormde leer na 1568 
– het aanvangsjaar van de Tachtigjarige Oor-
log waarbij het noorden zich verzette tegen 
de Spaanse overheersing van Philips II – zich 
goed doorzette, werd veel aandacht besteed 
aan het schoolwezen. Vooral was dat het geval 
in de Synode van Dordrecht van 1574. Na dat 
jaar verschenen er schoolreglementen die niet 
meer plaatselijk werden opgelegd, maar vanuit 
de gewesten waaruit de Republiek der Zeven 
Provinciën bestond. Boven de rivieren ijverde de 
gereformeerde kerk ervoor dat de oorspronkelijk 
roomse scholen zo snel mogelijk werden omge-
zet in gereformeerde en dat het calvinistische 
karakter werd vastgelegd in schoolverordenin-
gen. Bij de Unie van Utrecht van 1579 werd be-
paald dat elk gewest de godsdienst naar eigen 
goeddunken kon regelen. Een zekere mate van 
godsdienstvrijheid werd daarbij afgesproken: 
niemand mocht ter zake van zijn godsdienst 
vervolgd worden. Het onderwijs in de noorde-
lijke gewesten moest worden gericht op de vier 
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hoofddoelen: opvoeding in de Vreze Gods, in 
eerbied en gehoorzaamheid voor de overheid 
en aan ouderen, in kennis en tenslotte in goede 
zeden. De nadruk lag op het eerste doel. Om dat 
te verwezenlijken, stond de synode de oprichting 
van scholen voor; de overheden dienden ervoor 
te zorgen dat de schoolmeesters goed betaald 
werden en dat de arme kinderen om niet on-
derwezen werden. Catechismusonderricht was 
belangrijk ‘ten minste twee dagen per week’ 15.

In 1585 werd de nieuwe staatsvorm actueel: 
de Republiek der Zeven Provinciën werd ge-
vormd. Het zuidelijke deel van het hertogdom 
Brabant was door de Spanjaarden, onder leiding 
van Alexander Farnese, de hertog van Parma 
terugveroverd en bleef als onderdeel van de 
Zuidelijke Nederlanden onder Spaanse invloeds-
sfeer. Daartoe behoorde Antwerpen en het 
gebied tussen Breda en Bergen op Zoom. Ook 
de Meierij erkende het gezag van de Spaanse 
landvoogden, de aartshertogen Albrecht en Isa-
bella. Na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), 
barstten de vijandelijkheden weer los, hetgeen 
voor de Meijerij culmineerde in de bezetting van 
’s-Hertogenbosch in 1629. De Meierij werd in het 
Staats Brabant gevoegd als één der Generali-
teitslanden dat onder direct bestuur kwam van 
de Staten Generaal van de republiek. Aanvan-
kelijk werd het Staatse bestuur niet erkend en 
hield Brussel haar aanspraken op de Meijerij. 
Staatse benoemingen werden door de bevol-
king regelmatig niet erkend en dan werd de hulp 
ingeroepen van het hof in Brussel. Zo werd de 
overdracht van geestelijke goederen, waarvan 
de inkomsten nodig waren voor onder andere de 
bezoldiging van predikanten en koster/school-
meesters getraineerd. Maatregelen vanuit Den 
Haag werden gedwarsboomd door maatregelen 
uit Brussel en vice versa (retorsiepolitiek ge-
naamd). Dat duurde tot 1648, het einde van de 
Tachtigjarige Oorlog en was het hevigst in de 
jaren dertig van die zeventiende eeuw16.
In het zuiden bleef aanvankelijk het roomse 
onderwijssysteem zoals dat er al tijden was. 
Tot 1629, want na de capitulatie van ’s-Herto-
genbosch veranderde de politieke situatie in de 
Meierij. Vrijwel onmiddellijk werden van Staatse 
zijde pogingen ondernomen om de reformatie 
ook in de Meijerij daadwerkelijk door te voe-
ren. Uit Den Haag kwam dat jaar nog het bevel 
dat pastoors hun kerken aan nog te beroepen 
predikanten moesten overdragen. Kort daarna, 
in 1632 kwam de opdracht ook de katholieke 

schoolmeesters te vervangen. Noch van het 
één, noch van het ander kwam veel terecht. Het 
verzet onder de bevolking was groot en waar 
aanstellingen werden gedaan, werden dominees 
en hun schoolmeesters vaak eenvoudigweg 
weggepest17. 
De pastoor van Sint-Michielsgestel heeft de 
overdracht waarschijnlijk niet afgewacht. In 1637 
is er namelijk in Sint-Michielsgestel geen pastoor 
meer en is ook de kapelaan gevlucht18. 
Elf jaar later, in 1648, komt er een einde aan 
het langslepende conflict van de Tachtigjarige 
Oorlog. Op 21 juli van dat jaar kwam de Grote 
Kerkelijke Vergadering in ’s-Hertogenbosch 
bijeen. De Staten Generaal gaven de nodige 
steun door in juli 1648 een resolutie aan te 
nemen waarin de Vergadering uitdrukkelijk werd 
opgedragen in de Meijerij te zorgen voor gerefor-
meerde schoolmeesters, kosters en voorlezers/
zangers. Schoolmeesters moesten lidmaat zijn 
van de gereformeerde kerk, rechtzinnig zijn in de 
leer en dit ook praktiseren, maar ook vaardig zijn 
in lezen, zingen, schrijven en cijferen19.

Aanvankelijk was het benoemingsrecht in han-
den van classis en Staten Generaal. Vanaf 1650 
besloten de Staten Generaal de dagelijkse zorg 
voor het onderwijs in de Meijerij in handen te 
geven van de Raad van State. Scholen, classis 
en dorpsbesturen moesten zich dus voor alles 
tot dit laatste rechtscollege wenden.
Direct in 1648 kwam de hervormde gemeente 
in Sint-Michielsgestel tot stand en werd Thimot-
heus Roelandi uit Oudekerk de eerste predikant. 
De Michaëlkerk in het centrum aan de Plaats 
werd overgedragen aan de protestanten. De 
inkomensbronnen van de kerk, pachten, renten, 
cijnzen en tienden met een kerkelijke bestem-
ming werden aan de Raad van State overgehe-
veld. Daarvan werd dan de predikant betaald 
en ook de koster/schoolmeester. De pastoor 
werd, net als de hele geestelijkheid uit de Meierij 
verbannen. De –katholieke– leden van de kerk-
fabriek (het college dat belast is met het beheer 
van het vermogen van de kerk) bleven echter in 
functie, alsmede de armmeesters, voorheen on-
der supervisie van drost, schepenen en pastoor, 
nu onder supervisie van drost, schepenen en 
predikant20. Toren en uurwerk (en school) waren 
de zorg van de dorpsregering21.
De Staten Generaal bemoeiden zich in de 
eerste twee jaar na haar aantreden in 1648 met 
het onderwijs, maar delegeerde de praktische 
uitvoering in 1650 naar de Raad van State, die 
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zich actief bezig hield met allerlei grote en kleine 
zaken. Zo stelden zij doorgaans de schoolmees-
ters aan, maar kwam ook tussenbeide als er 
conflicten waren met dominee of gemeentebe-
stuur. Op 4 juli 1648 was schoolmeester Adriaen 
Herberts nog in functie, maar hij is uiteindelijk 
opgevolgd door de protestant Peter van Eeden. 
De komst en aanwezigheid van schoolmees-
ter Van Eden werd niet door iedereen op prijs 
gesteld. In juli 1652 werd hij op verzoek van de 
drossaard van Boxtel door schepenen gehoord 
voor de belediging die hij had moeten ondergaan 
van de chirurg(ijn) Anthonij Vermeulen. Het was 
waarschijnlijk een smeulende zaak, want de be-
lediging had een jaar ervoor al plaats gevonden.

Op een avond was Vermeulen van een feestje 
bij de Roscams op de Brouwmeer naar zijn 
huis aan de Plaats teruggereden en daar 
aangekomen had hij het echtpaar Peter van 
Eeden en Maeijken Peters, zijn huisvrouw, 
voor de school en het nabij gelegen huis van 
de familie Rademakers gezien. Hij was bij de 
dorpslinde uitgestapt en onder het binnen-
gaan van zijn eigen huis had hij hen toege-
schreeuwd “ist wel lijdelijck dat ick die geuse 
duijvels moet sien voor mijn oogen gaen, 
Gods bloed dat ick die geuse houde voor mijn 
oogen moet sien gaen” en meer dingen die 
volgens de schoolmeester ‘te verschrikkelijk 
waren om aan te horen’. De vrouw van Ver-
meulen had Antonij nog belet meer te roepen, 
door hem een hand op de mond te leggen, 
maar toch zou hij nog handenwringend de 
schoolmeester hebben kunnen toeschreeu-
wen dat hij hoopte “sijne handen te wassen in 
het bloedt van geusen”. 
Er waren enkele getuigen geweest, de dertig-
jarige Adriaen Jaspers die Vermeulen samen 
met de tweeëntwintigjarige Poulus Poulsen 
had geholpen in huis te komen, de negentien-
jarige Marijke Jans de Vries en de vierender-
tigjarige Anthonij Jacobs Burggraaf, kleerma-
ker, die elk voor zich verklaarden dat meester 
Anthonij in beschonken toestand verkeerde 
maar ook dat zij de laatste zin niet gehoord 
hadden22. 

Het proces voor schepenen tekent de sfeer in 
het dorp en de verhouding tot de protestante 
onderwijzer die in 1652 aanwezig was. Het 
katholieke geloof bleef onder de mensen en er 
bleven pastoors actief. Het is bekend dat de pro-
testanten in het zuiden maar moeilijk voet aan 

de grond kregen. Na 1648 waren de onderlinge 
tegenstellingen groot, hetgeen zich ook vertaal-
de in het schoolwezen. ‘Paapse bijscholen’, zo-
als de katholieke scholen werden genoemd die 
naast de officiële bestonden, waren verboden, 
maar bestonden her en der in de Meierij toch. 
Vijftig jaar later, in 1699 was er in Sint-Michiels-
gestel door de weduwe Merendonk een soort 
kloostertje gebouwd waar vier à vijf kwezels 
woonden, tot grote irritatie van de predikant. 
In tegenstelling tot echte kloosterlingen, voor-
zagen kwezels in hun eigen levensonderhoud 
en werden zij geacht aan liefdadige doelen te 
werken. Veel klachten over het houden van 
roomse bijschooltjes betroffen kwezels, met 
name in het kwartier van Oisterwijk, waarin ook 
Sint-Michielsgestel lag23. In 1677 en 1681 werd 
ook voor Gestel gemeld dat zich kwezels met 
onderwijs bezig hielden. Er werd dus ook hier 
onreglementair –katholiek- onderwijs gegeven, 
het meest waarschijnlijk gericht op meisjes, 
waarbij de huishoudelijke bezigheden, naaien en 
breien een belangrijk deel van het programma 
uitgemaakt zullen hebben. Er zal ook wel thuis-
onderwijs zijn geweest, waarbij kinderen uit één 
of meerdere gezinnen onder leiding van een 
‘gouverneur’ het lezen en schrijven werd bijge-
bracht. Voor het overige zijn er geen aanwijzin-

In 1630 schilderde Jan Steen dit schilderij, De School-
meester. Het geeft iets weer van de sfeer, die er toen was 
in de openbare scholen.
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gen over een andere school dan die in de kom 
van het dorp.
Protestanten bleven in Sint-Michielsgestel voor-
alsnog weinig populair. De verklaring van Peter 
van Eeden met betrekking tot de belediging was 
door schepenen afgenomen op verzoek van de 
Boxtelse drossaard Jonker Gislain Segere van 
Idegem. Sint-Michielsgestel had in die tijd geen 
eigen drossaard. Daarom was er een stadhou-
der door hem aangesteld, die in het dorp woon-
de, net als de secretaris, de vorster en de koster 
en schoolmeester. De predikant echter woonde 
in ’s-Hertogenbosch24. Twee belangrijke functies 
waren dus een tijd niet in Sint-Michielsgestel 
vertegenwoordigd.
Van Eeden heeft het in Gestel toch dapper 
volgehouden; in 1680 overlijdt hij, nadat we hem 
ook in akten van 1653 en 1656 als getuige zijn 
tegengenomen. Hij liet zijn inventaris, waaronder 
enkele schilderijtjes, enig zilver bestek en zijn 
gouden (trouw?)ring aan zijn vrouw na.

Weinig nieuws in de volgende anderhalve 
eeuw. Van gedogen naar accepteren.
Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog werd in 
1655 een landelijk geldend onderwijsreglement 
uitgevaardigd, dat in grote lijnen tot 1795 werd 
aangehouden. Aanpassingen in 1658, 1680 en 
1725 behelsden hoofdzakelijk maatregelen om 
het schoolhouden door paapsen te beperken. 
Ook de Raad van State vaardigde in de loop van 
de tijd besluiten uit, die meer de details van het 
onderwijs regelden.
In 1663 werd de verantwoordelijkheid van het 
dorpsbestuur voor het onderwijs herbevestigd in 
het Gestels Reglement van dat jaar. Daarbij was 
het de taak van drost en schepenen om ervoor 
te zorgen dat er op school goed lesgegeven 
werd. Ook voor het onderhoud van de school 
waren zij direct verantwoordelijk25. Dat was in de 
nieuwe staatkundige verhoudingen niet veran-
derd. 

meer tolerantie
In het laatste deel van de zeventiende eeuw 
werd de houding van autoriteiten ten opzichte 
van katholieken toleranter. Men leerde over en 
weer beter met elkaar omgaan. Er kwam ook 
weer een eigen drossaard. Aan het begin van de 
achttiende eeuw was het de lokaal invloedrijke 
protestant Isaac Elsevier. Gewenning speelde 
bij die verhoudingen ook een rol en er kwam 
een nieuwe vijand, te weten de Fransen die hun 
zeggenschap tot de Rijn toe wilden uitbreiden. In 

1672 was de schoolmeester van Den Dungen, 
Casper Mans nog getuige geweest van de ver-
nielingen die de Fransen in Sint-Michielsgestel 
hadden aangericht26. En het was niet de eerste 
keer dat zij door die plunderaars werden gedu-
peerd. 
De meer tolerante houding van de protestanten 
uitte zich onder andere in het feit dat in de Stok-
hoek een schuurkerk werd toegestaan, die lang 
in gebruik bleef en die in 1756 met toestemming 
grondig werd verbouwd en tot 1792 het centrum 
van de katholieke gemeenschap zou blijven.
De tolerantere houding ten opzichte van elkaar 
betekende niet dat de scholen zonder meer 
werden aangedaan door alle kinderen in een 
plaats. Algemeen in de Meierij en zeker onder 
de gegoede burgerij werden ook kinderen naar 
katholieke scholen elders gestuurd. Dat was 
zeker het geval in de plaatsen aan de rand van 
het Staatse gebied, waar een school net over 
de grens bereikbaar was. Incidenteel waren er 
ook wel stadsscholen waar kinderen in de kost 
konden komen en waar katholiek onderwijs werd 
gegeven.
Schoolmeesters in de officiële scholen werden 
door de gereformeerde kerk geëxamineerd en 
de classis van ’s-Hertogenbosch oefende het 
toezicht op hen uit. Daartoe vaardigde zij twee 
predikanten als gedeputeerden af, die de scho-
len visiteerden en het gebouw, maar ook het 
functioneren van de schoolmeester beoordeel-
den. Dat moet ook in Sint-Michielsgestel zijn ge-
beurd als in 1687 bij een visitatie van de school 
bij Philip Mans blijkt dat er niet voor en na de 

Sint-Michielsgestel bestond uit een aantal buurtschap-
pen en de plaats zelf. In 1769 zag de plaats er zo uit. Pal 
achter de kerk stonden nog steeds de school en het huis 
van de onderwijzer. Het grondplan van het dorp zag er in 
de zeventiger jaren van de 20e eeuw nog zo uit.
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lessen wordt gebeden en als in 1732 Jan Mans 
wordt berispt wegens zijn slechte gedrag27. De 
reprimande heeft er niet toe geleid dat hij zijn 
functie als schoolmeester-koster heeft moeten 
opgeven, want hij wordt in een huizenregister 
van 1736 nog als zodanig genoemd.

volhouders
Ze bleven lang in functie, die schoolmeesters. 
Van Eeden was bij zijn overlijden in 1680 75 jaar 
en is waarschijnlijk tot die leeftijd in functie ge-
weest, want zijn opvolger Philip Mans legt pas in 
dat jaar, op 27 september 1680, de eed af voor 
schepenen als schoolmeester, koster en voorle-
zer28. Hij zou ook koster van de kerk in Gemonde 
zijn geweest (1711). Bovendien werd hij op 21 
oktober 1716, terwijl hij ook schoolmeester was, 
beëdigd als keurmeester, belast met het keuren 
het vee dat voor de slacht werd aangeboden.
Philip zou in 1730 triest aan zijn einde zijn geko-
men: hij zou in het secreet zijn gevallen en daar 
zijn gestikt29. Waarschijnlijk is hij tot zijn dood 
onderwijzer geweest. In 1696 wordt ene Johan 
Thijssen weliswaar tot schoolmeester benoemd 
‘bij het overlijden van de vorige schoolmeester’, 
maar hij zal Mans als ondermeester zijn komen 
aanvullen of vervangen, al is dat niet helemaal 
duidelijk30. 
 
Johannes Mans, waarschijnlijk de zoon of een 
ander familielid wilde Philip na diens dood opvol-
gen, want in 1730 deed hij een aanstellingsver-
zoek bij de Raad van State, die de benoeming 
van de schoolmeesters regelde. Predikant 
Wittebol heeft hem het examen afgenomen en 
is verder nagegaan of de kandidaat voldeed aan 
alle attestaties conform het schoolreglement. 
Dat bleek het geval te zijn en de Raad van State 
stelde Johannes daarom op 17 januari 1731 
in Sint-Michielsgestel in het schoolmeesters-, 
kosters- en voorlezersambt aan31. Hij vervulde 
dit ambt tot 1744. 
Dan volgt Barend Veneka (1744-1799). En ook 
hij vervulde het schoolmeesterambt tot op hoge 
leeftijd. Veneka was verschillende keren sche-
pen en enige tijd zelfs president-schepen32. Hij 
was, net als zijn voorgangers aangesteld door 
de Raad van State, genoot voor zijn functie als 
schoolmeester een jaarwedde van 200 gulden 
en had een vrije, door het gemeentebestuur be-
schikbaar gestelde schoolmeesterswoning33.

Ongeletterdheid is een probleem. 
Geleidelijke onderwijsverbetering.
Op welke leeftijd kinderen naar school gingen 
weten we niet precies en ook niet hoelang zij er 
verbleven. Uit beurzenstichtingen elders weten 
we dat er kinderen van zeven, acht jaar waren, 
tot veertien toe. De Latijnse school in ’s-Herto-
genbosch telde zeven leerjaren. 
Velen bleven echter ongeletterd omdat zij onre-
gelmatig of überhaupt niet naar school gingen. 
Maar het onderwijs is bovenal vaak lang niet 
best. Als in 1786 de kwartierschouten in de 
Meierij een lijst van klachten opstellen, noteren 
zij dat op veel plaatsen het onderwijs schromelijk 
verwaarloosd wordt omdat veel schoolmeesters 
hun vak niet verstaan34. De meester in Sint-
Michielsgestel, Barend Veneka, vormde daarop 
echter een uitzondering. Die was in dat jaar om-
streeks 65 jaar. Maar hij zal het dan nog dertien 
jaar volhouden! 
 
Er was in Sint-Michielsgestel best wel veel 
jeugd. In 1791 waren er 642 kinderen onder de 
zestien jaar (op 1281 inwoners boven de zes-
tien, in 333 huizen, excl. hutten), en er moet dus 
ook nogal wat jeugd in de schoolgaande leeftijd 
zijn geweest.
Gegevens over de mate van ongeletterdheid zijn 
er over Sint Michielsgestel niet, maar de situatie 
laat zich waarschijnlijk wel vergelijken met an-

Op dit fragment van een kaart uit 1756 zien we de Plaats, 
die in een bocht van de Dommel ligt. Ter bescherming 
zijn rondom waterwegen gegraven. Wie uit de richting 
van Vught, Halder en Thede het dorp in wilde (rechtsbo-
ven), moest eerst over de grote brug over de Dommel en 
vervolgens over de kleine brug over de Vestgraaf. Bij die 
kleine brug lag rond 1560 het hopveld, zoals we in het 
begin van dit artikel uit de getuigenis van Peter van de 
Ven kunnen opmaken. Tussen de boom en de kerk zijn 
“in” de muur rond het kerkhof gebouwtjes getekend: de 
school en het huis van de onderwijzer.
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dere plaatsen in de Meierij. Zo konden in 1789 in 
Straten, een buurtschap bij Oirschot, van de ca. 
600 inwoners slechts 30 mensen lezen en schrij-
ven35. Schoolmeesters waren natuurlijk niet-
Rooms en als goed geaarde katholiek was het 
natuurlijk niet fijn je kinderen bij een protestante 
onderwijzer af te geven. Daarnaast was het 
beeld van de schoolmeesters door hun gedrag 
lang niet altijd positief, hetgeen ook afbreuk kan 
hebben gedaan aan het schoolbezoek. Ook de 
uitbraak van besmettelijke ziekten hield kinderen 
thuis. Tijdens de oogstmaanden was de hulp van 
kinderen op het land vaak hard nodig en omdat 
er geen leerplicht was gingen sommige kinderen 
pas op latere leeftijd naar school of gingen er 
eerder van af. Op de dorpen was het schoolbe-
zoek daarom vaak onregelmatig.
Naar schatting was in de achttiende eeuw in 
Woensel het aantal ongeletterden onder de 
meer vermogende personen zo’n 35% en dat 
bleef gedurende de hele eeuw ongeveer zo. 
Bij de onvermogenden daalde dat percentage 
ongeletterdheid gedurende die eeuw echter van 
70 naar 35% en bij de armen van 60 naar 50%. 
Het onderwijs en het schoolbezoek moeten dus 
wel zijn verbeterd. 
Het is vooral de lagere burgerij die in die acht-
tiende eeuw – de eeuw van de Verlichting en de 
Ratio - van het onderwijs geprofiteerd heeft. Ou-
ders wilden hun kinderen graag naar school heb-

ben, zo blijkt uit het tal van verzoekschriften uit 
de meer afgelegen buurtschappen, gericht aan 
de autoriteiten om een schoolmeester aan te 
stellen opdat hun kinderen niet over de slechte 
wegen, door weer en wind naar de school in het 
volgende dorp moesten gaan en door afwezig-
heid ‘ongeleert’ zouden blijven36.
In de tweede helft van de achttiende eeuw 
mondde de wens tot verbetering van het onder-
wijs, in gebouwen, kundigheid van de school-
meesters en opvoeding, uit in een publiek debat 
over onderwijsverbetering. Dat ging tussen 
geleerden, maar er waren ook particulieren die 
zich in het debat mengden. In 1784 werd door 
zo’n particulier, de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen (’t Nut) opgericht, dat een centrale rol 
speelde bij de verspreiding van nieuwe gedach-
ten op onderwijsgebied. De maatschappij richtte 
de Nutsscholen op, liet leerboeken drukken en 
zorgde voor betere scholing van de onderwijs-
krachten.
Het debat en de daaruit volgende verbeteringen 
bleven in de decennia die volgden niet zonder 
succes, al profiteerde vooral de vermogende 
burgerij. In de jaren na 1795 en tot 1850 zou het 
percentage analfabetisme onder deze bevol-
kingsgroep verder afgenomen zijn (naar 5%), 
maar bleef het bij de overige burgerij stabiel: bij 
de onvermogenden zoals gezegd, globaal een 
derde en bij de armen de helft37.

In de zelfde tijd, in 1757 tekende J. Jason de Plaats vanaf de begane grond. De huizen lijken inmiddels van steen te 
zijn. Links van de dorpslinde zijn hier de school en het huis van de onderwijzer duidelijk te zien.
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kerk en school bouwvallig
In Sint-Michielsgestel bevonden zowel de kerk 
als de school zich aan het eind van de tachti-
ger jaren van de achttiende eeuw in een zeer 
slechte staat. In Sint-Michielsgestel waren er 
maar enkele tientallen protestanten, die de kerk 
niet voldoende onderhielden zodat deze geleide-
lijk in verval raakte. In 1778 wilde het gemeente-
bestuur (waarin Barend Veneka zat) een nieuwe 
school bouwen38. Het geld was echter een 
probleem, want hoewel de slotafrekening van 
de Verponding en Beden positief was, kwam er 
eigenlijk te veel op het gemeentebestuur af. Voor 
1779 stond de aanleg van de steenweg op het 
programma en voor 1778 was ook nog het zes-
jarig groot onderhoud gepland aan een aantal 
‘gemeentes-wercken’, waaronder het onderhoud 
van de bruggen. Daarnaast moesten hoognodig 
herstellingen en vernieuwingen worden gedaan 
aan de woning van de predikant. Ondanks de 
opgezamelde positieve slotafrekeningen vanaf 
1775, zou ook de Verponding en/of de Personele 
Omslag vanwege de bouw van de school moe-
ten worden verhoogd. Daar zou de bevolking 
niet blij mee zijn, zo werd door het gemeentebe-
stuur verondersteld. Of de nieuwe of vernieuwde 
school er gekomen is, weten we niet, maar het 
gebrek aan financiële middelen doet veronder-
stellen van niet. Wellicht is er volstaan met een 
meer of minder grondig herstel.
Wegens bouwvalligheid werd het koor van de 
kerk in 1791 afgebroken en in die staat werd 
de kerk in 1799 – in de Franse tijd – weer aan 
de katholieken teruggegeven. De school bleef 
een aangelegenheid van het burgerlijk bestuur. 
Onder de liberale wind – vrijheid, gelijkheid, 
broederschap – die er ging waaien, werd het 
onderwijs gezien als een publieke taak en dus 
een taak van de overheid. 
Barend Veneka legde zijn ambt in 1799 neer en 
er moest een nieuwe onderwijzer komen. Voor 
onderwijzers was er kort na 1798 landelijk een 
nieuwe examenregeling ontworpen, volgens de 
procedures waarvan de beoogd opvolger van 
Veneka moest worden aangesteld. Die beoogd 
opvolger was Pieter van Rooy. Hij kreeg een 
voorlopige benoeming en toen hij het vereiste 
examen met goed gevolg had afgelegd, werd hij 
door het Departementaal Bestuur vast aan-
gesteld. Er kwam echter een lelijke kink in de 
kabel. Er werden tegen hem aantijgingen bij dat 
bestuur ingebracht. Van Rooy schijnt als on-
derwijzer toch niet goed te hebben voldaan. Hij 
werd kort na zijn aanstelling als niet bekwaam 

ontslagen. Een nieuwe kandidaat verscheen, 
Cornelis Groos. Deze legde eveneens het 
onderwijzersexamen af, slaagde en werd be-
noemd. Hij zou voor lange tijd blijven. De school 
had in diezelfde tijd overigens ook een onder-
meester, Phillipus Muller, die tevens chirurgijn 
was39.
Zo treedt de nieuwe tijd in met een nieuwe on-
derwijzer en vanuit de overheid meer aandacht 
voor het onderwijs. Wat dat in het Sint-Michiels-
gestel van de negentiende eeuw brengt, wordt 
behandeld in het tweede deel van dit artikel in 
het volgende nummer.
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UIT DE OUDE DOOS

Retraite in Huize Loyola te Vught in mei 1960. 
Van links naar rechts, eerste rij: 1. Marinus Kapteijns, 2. Nard 
Kuipers, 4. Kees van Drunen, 5. Andries v.d. Schoot, 6. Pastoor 
J. Burgers, 7. Kapelaan Rabou, 8. Kapelaan van Ierland, 9. Kees 
Spierings (De Flats), 10. Janus Schapendonk, 11. Driek v.d. 
Broek, 12. Dorus v.d. Heuvel, 13. Piet Heessels. 
Tweede rij: 1. Joseph Odemaere, 3. Paul Cox, 5. Gerard Scha-
kenraad, 6. Willem Verhagen, 7. Hermus Kapteijns, 8. Janus 
Verhagen, 9. Kees Cox, 10. Koos Verhagen, 11. Jan v.d. Kley, 12. 
Jan van Vught (Jan Pap), 13. J. van Boxtel, 14. ?. 
Derde rij: 1. Jan Terstege, 2. Wim Wolfs, 3. Harrie van Oorschot, 
4. Toon van Engelen, 5. Martien van Vessem, 6. Pinus Immens, 
7. Jos v.d. Oetelaar (‘t Rèfke), 8. Frans van Griensven, 9. Martien 

van Alebeek, 10. Flip d’Hert, 11. Marinus van Vessem, 12. Harrie 
Vorstenbosch, 13. Christ Rijkers, 14. Piet v.d. Burgt.
Vierde rij: 1. Karel van Oploo, 2. Toon van Grinsven, 3. Toon 
Groenendaal, 4 Jo Verhagen, 5. Jos van Gaal, 6. Harrie Voets, 
7. Harrie van Helvoort, 8. Frans de Leijer, 9. Jan Swanenberg, 
10. Toon van Hout, 11. Ad v.d. Sluis, 12. Jan van Vught, 13. Toon 
Smulders, 14. ?. 
Vijfde rij: 1. Jan van Zelst, 2. Christ van Vessem, 3. Marinus van 
Doremalen, 4. Charles van Gulick, 5. V.d. Pol, 6. Henk Marks, 8. 
Marinus van Oploo, 9. Grard v.d. Bersselaar, 10. Jan Portier, 11. 
Hub van Buuren, 12. Frans Kapteijns, 13. Piet van Pinxten, 14. 
Piet van Zon.
(foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.0827)

Klassenfoto Michaëlschool 1944, 9e klas
De foto is gemaakt achter de oude Michaëlschool die toen tegen-
over het kerkhof stond, op het huidige Willem Alexanderplein. De 
jongens op deze foto zijn ongeveer 15 jaar oud, terwijl toentertijd 
kinderen leerplichtig waren tot hun 14e. De Duitsers (de Tweede 
Wereldoorlog was nog niet ten einde) eisten dat ze nog een jaar 
langer bleven, omdat ze Duits moesten leren.

1. Gerard van de Steen, 2. Marinus Kuypers, 3. Jo Gerrits, 4. 
Meester Beugels, 5. Kees van Doremalen, 6. MaartenTromp, 7. 
Gerrit van Eindhoven, 8. Kees Groenendaal, 9. Frans van den 
Broek, 10. Jo Eikenmans, 11. Gerard van Eindhoven, 12. Nard 
Kuypers, 13. Gerrit van Vught, 14. Jan van Roosmalen, 15. 
Gerard Dekkers, 16. Koos Blumrnel, 17. Jo van de Koevering, 18. 
Hendrik van Vught, 19. Wim Kapteijns, 20. Nol Schapendonk, 21. 
Henk van Vught, 22. Jan van Pinxten, 23. Jan van de Koevering. 
(foto familiearchief van Frans van den Broek).
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REACTIES VAN LEZERS

Een foto die vorige keer niet is gepubliceerd, 
maar die we u niet willen onthouden. Sinterklaas 
is op bezoek op de kleuterschool, circa 1975. De 
volwassenen op de achtergrond v.l.n.r.: Corrie 
Lurinks (juffrouw Corrie), Maaike Bernts (juffrouw 

Maaike), onbekende, Mirjam Bertens (juffrouw 
Mirjam), Sinterklaas, Zwarte Piet. Namen van 
de kinderen zijn niet bekend. Herkent u iemand? 
Laat het ons weten via info@deheerlijkheidher-
laar.nl. (foto uit familiearchief familie Lurinks) 

Jan Heessels schreef voor 
de vorige Den Heertgang 
het artikel over Theo Jans-
sen, voormalig hoofd van 
de jongensschol. Via hem 
ontvingen wij per e-mail 
onderstaande reactie.

“Geachte heer Heessels,
Graag zou ik (tegen betaling) het blad Den Heert-
gang (22e jaargang nr. 1 mei 2016) willen ontvan-
gen. De heer Theo Janssen (hoofd van de school) 
was mijn opa. Ik heb het blad bij mijn vader (Piet 
Hermsen-schoonzoon van Theo Janssen) gezien 
en zou het heel leuk vinden om het helemaal te 
lezen.
Mijn opa stierf toen ik 10 jaar was. Wij woonden 
in Schijndel dus we zagen elkaar regelmatig. Ze 

kwamen ook wel op hun solexen naar Schijndel. 
Zijn 2e vrouw hebben we nooit oma genoemd, 
maar tante. 
Mijn opa kon geweldig goed vertellen. Ik begreep 
natuurlijk niet alles en ik kende de mensen hele-
maal niet over wie hij praatte, maar toch hing ik 
aan zijn lippen. Hij verspreidde altijd veel gezel-
ligheid en sfeer.
Hij verzamelde tin en was ook imker. En we kre-
gen altijd sigarenbandjes van hem die wij spaar-
den in een album. Hij had ook een volière met al-
lerlei vogeltjes waaronder kwartels. Bij het huis in 
de Ceintuurbaan stond een grote walnotenboom. 
Mijn moeder, Riek Janssen, is de middelste van 
zijn 7 kinderen (2 zonen en 5 dochters). 5 van hen 
zijn nog in leven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het blad en ik wil 
er dus best voor betalen. 
Mw. Zoë Banken-Hermsen, Druten.”
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In de vorige Den Heertgang (mei 2016) staat een 
foto van zes aardappelschilsters. Inmiddels weten 
we de namen van alle vrouwen op de foto, want 
ze heeft eerder al ooit in het Brabants Dagblad 
gestaan. Daar stond toen dit bijschrift bij: “Deze 
foto is ons opgestuurd door Mvr. M. Vogelaars-
Swanenberg uit St. Michielsgestel. De foto laat 
van links naar rechts zien: Drieka v. Boxtel, Dina 
Kraay, Drieka v. Boven, Joke Puls, Hanneke Ver-
hagen en Zusje. Mvr. Vogelaars vertelt dat deze 
zes vrouwen iedere dag in de vroege morgen op 
hun klompen naar het Seminarie Beekvliet liepen 
om daar in de kelder aardappels te schillen voor 
de bewoners. Tevens poetsten ze hun schoenen. 
Drieka van Boxtel was een tante van mvr. Voge-
laars en de foto kwam zomaar weer boven water. 
“’t is zo’n mooie foto”. Op hun klompen kuierden 
ze over de zandpaden, zes dagen per week en 
deden hun werk voor ‘n habbekrats.”
(foto archief familie ter Stege. Met dank aan Jan 
van den Broek voor het toesturen van het kran-
tenknipsel)

Bij deze foto van de leerlingen en leerkrachten 
van de VGLO-school in 1957 ontbrak in de vorige 
uitgave de helft van namen. Dankzij de reactie 
van Cootje (vroeger Cobie) Becks hebben we de 
lijst nu bijna compleet. Herkent u de vijf nog on-
bekenden? Stuur ze ons toe via het e-mailadres 
info@deheerlijkherlaar.nl.

Op de foto staan, per rij en van links naar rechts:
Eerste (voorste) rij: 1. Nelly van den Hurk, 2. Rie-
kie Mauriks, 3. Riekie van Rozendaal, 4. Paula 
Rijkers, 5. ?, 6. Ria van Erp, 7. Thea v. d. Heuvel, 
8. Thea van Zandbeek, 9. Hennie van Keulen, 10. 
Ellie Steenbakkers, 11. Kittie Immens
Tweede rij: 12. Sieneke Kapteijns, 13. Mia v.d. 
Helm, 14. ?, 15. ?, 16. Riekie Wagenaars, 17 Anja 
Heessels, 18. Riet(je) Raaymakers, 19. Corry(ie) 
de Hert, 20. Cootje Beks, 21. Sjannie Heessels, 
22. Annie Wagenaars, 23. Annie Rombouts, 24. 
Tinie van Grinsven, 25. Rietje Heessels, 26. ?, 
27, Martha van Tillaart, 28. Riekie van Houtum
Derde rij: 29. Riekie Leening, 30. Ansje v.d. Zan-
de, 31. ?, 32. Mieke Verhoeven, 33. Hennie Ber-
kelmans, 34. Nel (Nellie) van Vught, 35. Marie-
tje v Boxtel, 36. Fransien Hoffman, 37. Toosje v. 
Boxtel, 38. Joke Bergman, 39. Marietje v Heijst, 
40. Marietje v d Westelaken, 41. Liesje Vermeu-
len, 42. Ria Rovers, 43. Toosje Hoevenaars, 44. 
Wiesje van Kaathoven
Vierde (achterste) rij: 45. zuster Archanjela, 46. 
Lien(eke) van Grinsven, 47. Lieje Groenendaal, 
48. Dienie v Zanbeek, 49. Annie v. Vught, 50. 
mevrouw Harmsen (directrice), 51. Annie Ven-
rooy (komt met ij voor), 52. Jozefien Verhagen, 
53. Riekie vd Ven, 54. juffrouw Truus Deckers, 
55. Nellie v.d. Tillaart, 56. Lenie Wagenaars, 57. 
Toosje Lammers, 58. Mientje Groenendaal, 59. 
Corrie Raaymakers, 60. zuster Alidia, 61. Marie-
tje Rijken.
(foto’s archief heemkundevereniging)
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De kleindochters Diny en Lies Schellekens 
bewaren het boekje in een doosje met zwart 
binnenwerk, dat met lintjes dichtgebonden kan 
worden. Het boekje zelf meet ongeveer 10 x 6 
cm. en is ooit gerestaureerd. Het telt 37 ge-
nummerde pagina’s, maar die nummering is 
met potlood aangebracht, waarschijnlijk bij de 
restauratie. Een aantal losliggende pagina’s zijn 
opnieuw ingeplakt met iets wat op vlieseline lijkt. 
Pagina 29 en 30 zijn daarbij waarschijnlijk op de 
verkeerde plaats ingeplakt. Het verhaal over een 
grote storm met veel schade eindigt onderaan 
pagina 24 en op pagina 29 wordt beschreven 

dat mensen van heinde en verre zijn komen 
kijken. De restaurateur is waarschijnlijk in de war 
gebracht doordat de gebeurtenissen vanaf 1891 
niet meer chronologisch beschreven worden. 
Ook lijken een aantal pagina’s in het boekje te 
ontbreken. De nummering van raadselspelletjes 
begint op pagina 31 bij 24; de eerste 23 zijn 
nergens terug te vinden. 

Op het eerste oog is het een onnozel boekje. 
Toch vinden we het de moeite waard om te pu-
bliceren. Enerzijds omdat het een inkijkje geeft in 
het boerenleven in het vierde kwart van de 19e 

MERKWAARDIGHEDEN VAN ELK JAAR, 
EEN OPMERKELIJK NOTITIEBOEKJE
Jan van den Broek en Thijs Braam

Via Jan van den Broek kregen we de letterlijk overgetypte tekst van een notitieboekje. Het werd 
geschreven door Cornelis Schellekens (1 januari 1866 – 14 januari 1953), die toen in het He-
zelaar woonde. Hij begon, volgens de titelpagina, in het dagboekje te schrijven op 16 oktober 
1887. Op de eerste acht pagina’s staan kort enkele gebeurtenissen tot en met 1887. Die heeft 
Cees, aan het handschrift en de inkt te zien, waarschijnlijk in een keer opgeschreven, vanuit 
zijn herinnering of aan de hand van aantekeningen. Vanaf 1888 beschrijft hij per jaar meer 
“merkwaardigheden van elk jaar”, zoals hij ze zelf noemt. De laatste gedateerde aantekening 
is van 1893; Cees was toen 27 jaar, het jaar waarin hij trouwde met Maria van Abeelen (4 juli 
1868 – 1 maart 1916). Die merkwaardigheid staat overigens niet in het boekje. Dat gaat niet over 
persoonlijke gebeurtenissen.

Wie de oorspronkelijke tekst wil lezen, kan die vinden op de website van de heemkundevereni-
ging: www.deheerlijkheidherlaar.nl. Jan van den Broek maakte de foto’s.
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eeuw. En anderzijds laat het zien wat deze jonge 
boerenzoon toen interessant vond. Dat was niet 
alleen de oogst en het weer, maar hij hield ook 
van behendigheidsspelletjes. Op de laatste 6 
pagina’s van het boekje beschrijft Cees trucjes 
die je met lucifers, potlood of kaarten kunt spe-
len. Een aangenaam tijdverdrijf tijdens de lange 
donkere avonden, toen er nog geen radio en TV 
was. 

Merkwaardigheden van elk jaar

Sint-Michielsgestel 16 October 1887.
Dit boek behoort toe aan Cornelis Schellekens.

1876
Zeer hoogen waterstand geweest.
1878
De Tentoonstelling te Boxtel.
1879
1) De klinkerweg aangelegd van Sint-Michielsge-

stel over Gemonde naar Boxtel.
2) De klinkerweg Sint-Michielsgestel (… tekst 

verdwenen) heidestraat naar de heiweg.
1880
Verschrikkelijk gevroren.
1881
1) Streng gevroren
2) Hooge watersnood geweest
3) De weg gemaakt van st. M. Gestel naar s. 

Bosch
4) Verschrikkelijke storm geweest.
1882
1) Hooge waterstand geweest 
2) Dronkenschapwet ingevoerd
3) De stoomtram aangelegd van s. Bosch naar 

Vucht. 
4) S. Bosch Watervrij gemaakt
5) Zeer natte zomer geweest rijken oogst maar 

slechte aardappelen
6) De grintweg opgehoogd langs de beemden
7) De kerk te Vucht ingevallen waarbij 8 doden 

waren gebleven
8) De standaardmolen te Gemonde gebouwd.

De Drankwet van 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet 
aangenomen, de wet tot beteugeling van het 
misbruik van sterke drank, gepubliceerd in 
Staatsblad no. 97 op 28 juni 1881. In deze 
wet werd openbare dronkenschap en de 
verkoop van sterke drank aan kinderen onder 
16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald 
dat uitspanningen waar sterke drank verkocht 
werd een vergunning moesten vragen bij de 
gemeente. Aan het aantal te verlenen vergun-
ningen werd een maximum verbonden, afhan-
kelijk van het aantal inwoners in een gemeen-
te. Over de verkoop en de consumptie van 
bier en wijn werd in de wet niet gesproken. 
(Bron: http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/
geschiedenis-van-alcoholwetgeving/)

Zat Cees Schellekens er een jaar naast of 
bereikte het nieuws hem pas een jaar later?

1883
1) Een zeer hoogen waterstand geweest
2) De waterlosSing goedgekeurd
3) De Veemarkten te s Bosch gezet op de eerste 

en de derde woensdag van elke maand 
4)  Den 21-22-23-24e Maart nog streng gevro-

ren.
1884
1) Een man doodgevallen aan de Vuchtkerk
2) De keiweg gelegd van Boxtel naar Schijndel
3) en van St Oedenrode tot Posten
4) Voltooid de Wijbosche kerk
5) De brug gelegd te st M. Gestel
6) Een zeer heeten zomer geweest.
1885
1) 700 jarig bestaan van s. Bosch
2) Gekhuis gezet te Vucht.
A 1885
4 pompoenen geteeld 1 van 98 een van 88 een 
van 76 een van 50.
1886
schuur verzet en tuin aangelegd. Mast gepoot in 
de gilders en in de beek.

Cees (Cornelis) Schellekens schreef in een klein notitie-
boekje merkwaardigheden van de jaren 1887 tot 1893 
op. Op deze twee pagina’s een deel van zijn ooggetui-
genverslag van “De zware hagelslag” die het Hezelaar 
teisterde op 1 juli 1891.
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toelichting: 
de gilders is dialect voor De Geelders. In dit 
natte bos tussen Boxtel en Schijndel, net aan 
de overkant van de weg Boxtel-Schijndel, 
konden tot in de 20e eeuw boeren terecht 
voor hun geriefhout. Het lijkt erop dat zij een 
pootplicht hadden. 
De beek is De Beek, een buurtschap tussen 
Gemonde en Schijndel, net voor de weg van 
Boxtel naar Schijndel.

1887
bloemtuin aangelegd en nieuwe poort gemaakt.
Een pompoen geteeld van 75 pond en magowor-
telen van 15 en velen van 12-13 enz.
3) Liedertafel opgericht te Gemonde.
4) Zeer lage waterstand geweest.
5) Veel gesneuwd. 

toelichting:
met magowortel zal Cees Schellekens man-
gelwortel bedoelen, een voederbiet voor het 
vee.
Gesneuwd is het dialectwoord voor ge-
sneeuwd. “’T hi gesneuwd” zeggen ze in deze 
streek van Brabant als het heeft gesneeuwd.

1886
1) Aanhouden de winter tot den 20e Maart ha-

gelslag te oorschot.
2) De waterlijding aangelegd in s. Bosch
3) Orhten afgebrand.
1887
1) Het fontijn gemaakt in het plantsoen te s. 

Bosch.
2) Te midden in de zomer 2 maal gevroren een 

maal op den 15e Augustus waar bij de (… 
onleesbaar) aardappelen de bonen enz.

3) Zeer langen droogte van half Mei tot Septem-
ber bijna niets geregend.

4) Zeer lage waterstand geweest.
5) Toch een vruchtbaar jaar geweest van aard-

appelen, rogge, tarwe behalve haver en boek-
weit.

6) Een  zware storm geweest op den 29 October.
7) 15 October streng gesneeuwd
1888
1) Streng gevroren.
2) buitengewoon veel gesneuwd
3) 19 Maart sneeuwstorm geweest en streng 

gevroren
4) 28 Maart onweder 30 Maart op goede Vrijdag 

zwaar onweder
5)  s Bosch nieuwe gasfabriek gebouwd
6) 22 Juni zwaar onweder geweest. De boom op 

de sleepbeek stuk geslagen 
7) 25 Zwaar onweder met hagelslag zoo groot 

als pijpekopjes.
8) van 1 Juli tot 6 Juli buitengewoon geregend
9) 18 Juli een groote waterhoos geweest waarbij 

verschrikkelijk heef geregent tusSen Orthen 
en de Dieze. Van den 6 Juli tot 3 augustus alle 
dagen geregend somtijds buitengewoon waar-
door hooge waterstand veel hooi verzoopen 
en veel slecht gewonnen.

10) Buitengewoon veel rupsen geweest bijzon-
der in canada boomen.

11) Den 7 November reed men schaatsen.
12) Den 20 November regende het voor de mid-

dag buiten gewoon met zwaare wind. Na 
de middag kwamen er zwaare donderbuien 
welke op vele plaatsen groote schaade is 
aangericht.

20 November is verongelukte een Fransch groot 
schip met 10 persoonen bij scheveningen 
een bij Ouddorp met 12 persoonen een in de 
zuiderzee. 

21) Den 8 December gingen de koeien nog uit.
22) De tentoonstelling geweest te Boxtel. 
23) 20 November tot 1 Januari mooi weer en 

lage waterstand, de eksters waren aan het 
nestelen.

toelichting:
De sleepbeek (Sleebeken?) is het gebied tus-
sen de Kaatsche Hoeve, de Geenenberg en 
de Gemondseweg.
De tentoonstelling in Boxtel is waarschijnlijk 
de eerste Algemene Provinciale landbouwten-
toonstelling van de afdeling Boxtel in 1888.

1889
1) 2 Februari onweder geweest  
2) 8 Februari veel gevroren hagel sneeuw regen 

storm en zwaar onweder met hagel, twee kar-
ren met hout omgewaaid.

3) 9 Februari storm met veel sneeuw veel men-
schen verongelukt.

4) De zeehavens sedert 1828 zoo hoog niet 
geweest.

5) 14 Februari de burgemeester ingehaald met 
groot feest.
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6) De maand Mei is sedert menscheheugenis 
zoo schoon en zoo warm niet geweest, niet 
gevrooren.

7) van 1 tot 5 Mei buitengewoon heet en alle 
dagen onweder

8) Buitengewoon veel gras. 
9) vele onweders met hagelslagen geweest 6 

Mei in Friesland en Zeeland 7 Mei in Gelder-
sche vallei en de peel 24 in Oost terschelling 
als knikkers 25 in heesch in rosmalen en 
Berlikum, 26 in Seist.

10) De rupsen hadden veel vernield bij zonder in 
Canada boomen die stonden als in de winter 
zoo dat menschen van 80 jaar nog niet gezien 
hebben.

1890
1) 23 Januari hevig onweder met veel hagel en 

regen de bliksem sloeg in een huis te s Bosch 
en in Vugt een boom aan stuk.

2) Den 1 Juni veel gevrooren waarbij aardappe-
len boekwijt en boonen veel geleden hebben. 

3) Den 26 Juni geregente tot en met de 12 Juli 
alle dagen en soms heele dagen achter een. 

4) 14 Juli tot den 16 buitengewoon heet waar 
na hevig onweder met wind waarbij 18 kar-
ren van de Rosmalensche dijk gewaait zijn 3 
menschen er onder en 1 dood en nog veele 
ongelukken.

5) Heel veel rupsen geweest in fruitboomen en 
in andere boomen.

6) Enige dagen veel geregent toen 25 November 
voort eerst donker lucht toen 14 dagen helder 
bijna geen sneeuw. den 29 en 30 Dec vroor 
het 20 graden dat is sedert 1741 niet gebeurd 
het was heel koud er zijn vele menschen 
bevrooren en varkens geiten en heel veel 
aardappelen ik reed op schaatsen over de 
kanaal naar Helmond.

De Gansen kwamen met groote partijen van 
zegenwerp op Boxtel aan op de akkers zitten 
en vraten alles op dit is de oudste mensch 
niet bekent. Buitengewoone bedeeling aan 
de armen al de groote wateren de Maas de 
waal de rijn zijn digt gevrooren en rijd men 
met zware vrachten er overheen. In schijndel 
stierven van 25 Dec tot 12 Januari 1891 56 
menschen boven de tien jaren 

1891
15 Januari 1891 veel gesneeud het was wel 71 
duim in de grond gevrooren en het ijs 50 a 60 
duim dik.
17 januari veel sneeuw met wind die tot 3 à 4 
ellen hoog opwaaide De deenen, groote vogels 
kwamen hier op de akkers zitten.

toelichting:
Deenen zijn een soort wilde zwanen, de Cyg-
nus cygnus. In de Biesbosch ligt de naar deze 
vogel genoemde Deeneplaat.
Met groen bedoelt Cees Schellekens stop-
pelknollen, die in het Brabants “gruun” worden 
genoemd. Die werden aan het eind van de 
zomer gezaaid op gemaaide korenvelden. Ze 
werden als groenvoer voor het vee geplukt 
in het najaar en de vroege winter, totdat het 
streng ging vriezen.

Regelmatig schrijft Cees Schellekens zoals 
hij praat, het Brabants schrijft hij letterlijk op 
met Nederlandse woorden. Het woord groen 
hierboven is daar een voorbeeld van. Een 
heel mooi voorbeeld staat iets verderop, in 
het stuk waarin hij de storm van 1 juli 1891 
beschrijft: “….het hout veel te middendoor en 
aan eene kant afgeblekt….” Met “het hout” 
bedoelt hij het houtgewas, struiken en bomen. 
“Te middendoor” is in het Nederlands door-
midden gebroken. Afblekken is Brabants voor 
“de schors verwijderen”. In het hedendaagse 
Nederlands zou hij waarschijnlijk schrijven: 
“…. veel houtgewas is doormidden gebroken 
en aan een kant is de schors er af.”

23 Januari dooi zacht het groen was geheel 
verrot ook wortelen en knolrapen. De sneeuw 
was na 14 dagen dooien niet weg. De zuid wil-
lems vaart is 2 maanden onvaarbaar geweest 
de rotte boot brak toen het ijs van 30 cm, maar 
brak ook de schroef van de boot. In maas en rijn 
verscheiden ijsdammen geweest maar die geen 
groot hinder aanbrachten de soldaten lieten 
het ijs springen met kruit en Diamiet welke men 
hier in St. M. G. kon hooren. half maart was de 
vorst niet uit de grond en het ijs nog niet van het 
water van 25 November. er zijn vele  menschen 
verdronken met scholle schipperen. de rogge en 
tarwe veel geleden. 
den 26 Maart zware donderslagen met veel 
hagel. 

toelichting:
Met “scholle schipperen” bedoelt Cees Schel-
lekens misschien “schölleke treeje”. Als het ijs 
aan het dooien is, breekt het op een bepaald 
moment in schotsen ofwel schollen. Je kon 
dan aan de andere kant van een brede sloot 
komen door snel van de ene schol op de 
andere te stappen.
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1Juli 1891 De zware hagelslag
Op 1 Juli na eene benauwde lucht kwam des 
namiddags omstreeks 2 ure een bui uit het 
westen welke word ingehaald door ene andere 
snel komende bui waaruit hagelstenen vielen 
ter groote van eieren en nog veel grooten tot 
een en twee onzen. hij lag een hand hoog op de 
akkers en aan het huis was hij s’ anderen daags 
tegen den avond nog niet gesmolten. Het was 
een weer dat niet te beschrijven is maar of dat 
de wereld zou vergaan alle ruiten stuk de pan-
nen op van Laarhoven huis waaren er 1100 stuk 
het hout veel te middendoor en aan eenen kant 
afgeblekt de wind kwam noord westen alles was 
verpletterd de rogge was nog een hand hoog 
de aardappelen een vinger lang de haver was 
tot stukken kortom alles niets over geschoten 
tot het gras dat nog gemaait moest was kort en 
was niet meer om te maaien. De boomen en 
de fruitboomen waaren van hunne bladeren en 
takjes ontdaan en kosten veel moeite eer alles 
was opgeruimd. De bui had een half uur breed 
het mede genomen van het Simenarie tot de 
broekstraat bij P. Schellekens en was begonnen 
bij Beda zoo over tilburg tot berlicom twee dagen 
daarna zulk een pestige stank zoo wanneer het 
niet veel geregend had er zeker veele ziektes 
zoude hebben gekoomen want het was gelijk 
een vlas rood van de bladeren en hout. Toen 
de bui over was trok een zware wolk gelijk mot 
over de velde en akkers. het worde heel lang eer 
er weer eten was voor de verhagelde behalve 
brood. De visSchen gingen dood door de stank 
van het water. De haazen, patrijzen, koolduiven 
en klijne vogels lagen dood op de akkers.

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 13 juli 
1891 (overgenomen uit Henk Beijers archief-
collectie):
Men schrijft uit Schijndel: Nu de gemoederen 
na den vreeselijken hagelslag eenigszins tot 
kalmte zijn gekomen, hebben we nog eens 
een kijkje genomen in de geteisterde streken 
onzer gemeente.’t Bleek maar al te duidelijk, 
dat al wat er, onder welken vorm ook, over 
geschreven is, beneden het werkelijke blijft. 
Terwijl anders om dezen tijd van het jaar 
onze oogen overal golvende graanakkers en 
groene havervelden ontwaren, heeft men nu 
op veel plaatsene treurigste vergezichten: 
al het graan ligt als een dorre stroosprei op 
de akkers, de stammen der aardappelen zijn 
alle afgebroken, en de meeste tuin vruchten 

zijn zoo totaal vernield, dat ze niet meer van 
elkaar te onderscheiden zijn. De wegen zijn  
bezaaid met afgehagelde boomtakjes, ter-
wijl een ontwortelde of doorgebroken boom 
bewijst met hoeveel kracht alles verpletterd is. 
Het aantal gebroken ruiten is legio, bescha-
digde huizen zijn er vele. We zagen boeren 
die vijf, zes koeien hebben en geen kar goed 
gras meer bezitten. Een pachthoeve, waarvan 
een huurprijs van f 900 bedraagt, en waarop 
12 koeien gehouden worden is geheel verha-
geld.

In De Tijd van 16 juli 1891 doet een commis-
sie van burgemeesters “een beroep op de be-
kende liefdadigheid van geheel het nederland-
sche volk, omdat de omvang van de ramp, die 
vooral de kleine landbouwers getroffen heelt, 
zóó groot is, dat veel ongelukkigen alleen 
door de algemeene liefdadigheid tegen totalen 
ondergang te behoeden zijn.” Burgemeester 
L. Van de Westelaken van St Michiels-Gestel 
staat als commissielid onder de oproep. 

in Juli 1891 opstand in s. Bosch over de hoofd-
commisaris van politie en de hoofd agent.
1891 Schoone nazomer geweest buitengewoon 
gewas wortelen en groen tot de knieje toe lang 
op de verhagede landen. De aardappelen zeer 
klijn en niet om te eten men stak 18 aan een 
vork en met 8 in de mond kon men nog fluiten. 
Men maaide rogge met vuchtsche kermis. Het 
brood was 6 centen de 6 pond en de rogge is 
nooit zoo duur geweest.
10 November 1891 buitengewone storm veel 
schade aan huizen en boomen en veel onge-
lukken te zee en te land. De schade voor St M 
Gestel van den hagel alleen op korenakkers was 
ƒ 40.000,00.
In 1890 en 1892 de Influenza ziekt zoo erg dat 
er in 1892 meer stierven dan van de pest en 
daarom geene vasten geweest en ook Vrijdag 
en Zaterdag vleesch kon eten.
In 1892 waren de zetters aardappelen 75 centen 
het vat. De Bisschop gestorven A Goddschalk. 
de aardappel oogst is sedert 1872 zoo groot niet 
geweest geen ziekte geweest. de rogge zeer 
veel en schoot tot 7 vat de vim. De colera in alle 
landen geheerst. niet veel hooi en heel duur. het 
vee goedkoop de aardappelen 25 cent het vat. 
De veeziekte veel geweest het mond en klauw-
zeer. ook bij van Laarhoven in de vogelenzang 
Gemonde.
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Heel streng gevrooren het ijs op waal en maas 
meer dan een el en zeer sterk.
Eens sneeuwvlokken gevallen zoo groot als 
rijksdaalders en grooter.

toelichting bij korenmaten:
Het koren werd met de zigt (korte zeis) en 
de berhaak (stok met een haak onderaan) 
gemaaid. De maaier hield met een voet en de 
berhaak de halmen bij elkaar, totdat hij een 
flinke bos had. Die bos legde hij opzij voor 
de bindsters en binders. Die knoopten een 
handvol halmen de hele bos bijeen. De lange 
roggehalmen met twee banden, de kortere 
haver met een band. Deze “gerven” of scho-
ven werden met vier (bij rogge) of zes tot acht 
(bij haver) tegen elkaar gezet, zodat het kon 
drogen. Rogge droogde bij goed weer in on-
geveer een week, haver had een week of drie 
nodig. Als het koren droog was werd het met 
paard en kar opgeladen en in de boerderij, op 
de schoor of schelft (strozolder) in het schuur-
gedeelte opgeborgen. In de wintermaanden 
werd het met de dorsvlegel gedorst. Vanaf de 
eerste wereldoorlog kon er machinaal gedorst 
worden.

Een vim is 100 schoven.

Het gedorste graan werd afgemeten met 
een soort houten emmers, die er in verschil-
lende - vaak streekgebonden - maten waren. 
In museum ’t Brabants Leven van Jo van der 
Heijden in Den Dungen vond Jan van den 
Broek nog enkele korenmaten terug.
Links op de foto een kop, met een inwendige 
hoogte van 170 mm. en een inwendige diame-
ter van 265 mm. De inhoud is 9,25 liter.
Rechts een vat met een inwendige hoogte van 
225mm. en inwendige diameter van 350mm. 
De inhoud is 21,5 liter.

Als men de korenmaat vulde dan streek men 
met een stok over het vat, en omdat er een 
horizontaal stangetje is geplaats, gelijk met 
bovenzijde van vat kan men er geen kuiltje 
in strijken. Het gezegde “Er blijft veel aan de 
strijkstok hangen” komt hier vandaan. Het 
stangetje dient tevens als handvat.

1893 Februari 24 dagen geregend dus nat. het 
gouden bisschopfeest van den paus gevierd. 
Van 20 Maart tot half Mei niet geregent. Van 20 
Mei tot 24 Juni niet geregent. het hooi buiten 
gewoon duur omdat er geen was. een weide van 
een bunder een kar hooi op de kleigronden.

(onderstaande tekst is waarschijnlijk op de ver-
keerde plaats ingeplakt – red.)
Honderden en duizenden menschen kwamen 
met karren en rijtuigen uren ver naar het heze-
laar om te kijken. Een uur na deze bui kwam er 
een andere die ook heel zwaar was met veel 
regen en donder, op eenige klijne stukken hagel. 
er was heel veel water gekomen. De aardap-
pelen waren heel klijn men deed ze door som-
migen ploegen en eggen. De haver schoot weer 
uit en werd wat licht goed. de opnieuw gezaaide 
ging dood toen de haver er uit kwam. De niet 
verhagelde rogge schoot maar 2 à 3 vat de vim. 
De haver was heel schoon.
Op 3 september 1891. tegen den avond van 7 
tot 11 ure niets anders dan onweder waardoor 
het huis is afgebrand van Teodorus van Kempen 
het regende zo hard dat er maar 7 man bij de 
brand was geweest. zulk een hemels vuur en 
regen heb ik nog nooit gezien.
Op somige plaatsen viel er nog groote ha-
gelsteen in Moergestel Oirschot hogeloon en 
Reuzel.
1 September Jan Schellekens lid van de raad 
geworden. 
15 Juni 1891 Groot concert geweest bij de Unie 
te St M Gestel.

24/ 8 lucifers tot een nul maken 
de drie eerst tot een n de drie tweede tot een u 
de twee laatste tot een l
25) een boer ging naar de markt met f 100 en 
moest 100 beesten mede brengen en zijn geld 
op hebben. hij moest er hebben van 5 gulden 
van 1 gulden van een stuiver. 80 van een stuiver 
19 van 5 gulden en 1 van 1 gulden.
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26) kwando, kwando, kwando, kwando, kwando, 
kwando (vlug) kommenka, hier op waarme-
de, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer, 
wanneer, (vlug) wanneer zullen wij slapen 
gaan, slapen gaan is wel gedaan, moeten er 
zeven en dertig staan. Deze 3 laatste komen 
bij de kaart niet goed tepas.

27 ) Mof mof waar gaa’k naar toe ik ga naar mijn 
mofland toe. willen wij is wetten om een fles 
wijn dat er 46 streepen zijn?

28 ) Daar kom paulien Jonkers aan twaalf en 
acht is twintig vrinden blijft hier nog wat 
staan er moeten er 31 staan.

Kaartspelers
1) 8 kaarten in de rij leggen en dan 1 kaart over 

twee overheffen tot op 4 pakjes. den 5e op de 
2e de 3e op den 7e den 1e op de 4e de 8e op 
de 6e.

2) 14 kaarten in de ronde leggen en van 1 tot 7 
tellen en die omkeeren tot ze allen omgekeerd 
liggen. Men legd zoo lang om tot ze overnante 
liggen (overnante is om de andere - red) en 
slaat er dan een over.

3) Op tafel een zeker getal kaarten leggen in 
twee rijen doch boven een meer dan onder. 
Men laat er boven een zeker getal afnemen, 
dan onder zooveel als er boven nog staan, 
vervolgens boven gelijk; dan liggen er nog 
een minder als men den eerste keer heeft 
laten staan. Dit is evenwel mooier met stree-
pen.

4) Weten welke kaart de bovenste van elk 
hoopje is.

Men legt hoopjes 3-4-5-6-7 of meer maar weet 
een bovenste der hoopjes te zien. vraagt dan 
die kaart aan nummer 2 en laat die liggen tot 
het laast en zoodoende krijgt gij ze alle in de 
handen.

5) AasSen en konigen op elkander laten volgen 
en telkens een kaart onder steken
1) 2A - 1K - 2A - 3K
2) dezelfde achter elkander schuiven
3) 2K - 1A - 2K - 3A
4) dezelfde achter elkander schuiven en tel-

kens een ondersteken.

6) een gedachte kaart te vinden.
 Men legge 21 kaarten uit in 3 rijen elk van 7. 

Nu laat men er een denken en vraagt in elke 

rij hij ligt. Nu neemt men ze op en houd de 
gedachte kaart in het midden. Nu legd men 
ze uit zoo dat de eerste kaart de eerste is van 
de eerste rij, de tweede van de tweede rij de 
derde van de derde rij de 4de de tweede van 
de eerste rij en zoo verder. Nu vraagt gij in 
welke rij hij ligt en houd hem eerst in het mid-
den en legt ze zoo weer uit en vraagt dan nog 
eens

Op de laatste pagina staat in potlood: 
55 Wilhelmus.

Meer over Cornelis (Cees) Schellekens
De kleindochters Diny en Lies Schellekens wo-
nen nu nog in het huis waar opa Cees een groot 
deel van zijn leven woonde. Cees (Cornelis) 
werd op 1 januari 1866 niet ver van die boerde-
rij geboren, in de Vogelenzang, in het deel van 
de parochie Gemonde dat onder de gemeente 
Schijndel viel. Toen hij vijf jaar was, verhuisde 
hij met zijn vader Marinus en moeder Maria 
(Verbruggen) en zijn broers Wilhelmus, Francis 
en Jan naar het Hezelaar. Daar woonde eerder 
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Johannes Schellekens, die in 1868 overleden 
is en in het bevolkingsregister te boek staat als 
herbergier, bakker en winkelier en woont op de 
Nachtegaal. Het huis waar nu Diny en Lies, de 
kleindochters van Cornelis wonen, was dus ooit 
een herberg, bakkerij en winkel. Op een paal 
van de poort staat nu nog de naam DE GROOT-
TE NACHTEGAAL en Diny en Lies weten uit 
verhalen dat  daar een café en een bakkerij wa-
ren. De voerlui die met de mallejan met bomen 
uit Olland kwamen, legden daar aan. 

Toen Cees op 3 juli 1893 trouwde met Maria van 
Abeelen verhuisde hij naar Hezelaar B82, nu  
Hezelaar 1. In februari 1900 keerde hij met zijn 
vrouw en vijf kinderen terug naar zijn ouderlijk 
huis Hezelaar B83, de Grote Nachtegaal. Daar 
woonde toen zijn moeder Maria Verbruggen nog 
en zijn broer Francis; zijn vader was al op 11 juli 
1889 gestorven.

hard leven
Cees en zijn vrouw hebben een hard leven ge-
had. Hoe het boerenbedrijf ging, weten we niet, 
maar het overzicht van de 14 kinderen die zij 
kregen brengt veel leed aan het licht.
Van de kinderen zijn er maar liefst zes jong ge-
storven. De eerste Wilhelmina en Josephina zijn 
geen maand oud geworden, Josephus Carolus 
twee maanden, Marinus Andrea werd iets meer 
dan anderhalf jaar oud. Marinus Wilhelmus stierf 
op de leeftijd van 25 jaar, ongeveer vijf jaar voor 
zijn jongste broer Josephus Cornelis, die maar 
17 jaar oud werd. Deze laatste, ome Sjef, stierf 
aan een bezetting. Volgens het “Verklarend 
handwoordenboek der Nederlandse taal” van 
M. Koenen en J. Endepols uit 1966 is dat een 
“benauwdheid op de borst door slijmophoping”. 
De ziekte doet denken aan taaislijmziekte, maar 
volgens Lies en Diny is het een gewone, zij het 
zware longontsteking.

De naam van de boerderij staat gebeiteld in het kapiteel 
van het betonnen zuiltje  dat rechts van de boerderij staat.

Links: Er is ook een boerderij De Kleine Nachtegaal, te-
genwoordig Gemondseweg 10, vanaf het Hezelaar gezien 
precies recht achter de Grote Nachtegaal. Zowel de Grote 
als de Kleine Nachtegaal zijn in het verleden herbergen 
geweest, zo wijst onderzoek van Jef van Veldhoven uit. 
Het zal niet toevallig zijn, dat de verbindingsweg tussen de 
Gemondseweg en de Vogelenzang de naam Nachtegaal-
slaantje heeft gekregen.

De Grote Nachtegaal circa 1937 (foto BHIC, identificatie-
nummer FOTOSM.0364) 

De boerderij Hezelaar 5, waar Cornelis Schellekens 
woonde en waar nu zijn kleindochters nog wonen. (foto 
Heemkundevereniging, Thijs Braam) 
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kinderen uit huis
In het bevolkingsregister wordt bijgehouden wie 
er op een adres wonen. In het register van 1908 
valt op dat vijf kinderen van Cees en Maria als 
10- of 11-jarigen  voor een of twee jaar uit huis 
gingen. De oudste, Door, ging van haar tiende 
tot haar elfde naar Berlicum. Een paar maanden 
voordat zij terugkwam ging de tweede, Miet, ook 
naar Berlicum, waar die van haar tiende tot haar 
twaalfde jaar woonde. De tweede Marinus ging 
toen hij 11 jaar was voor twee jaar naar Reusel. 
Francisca, Zus, was al 13 toen ze in 1917 voor 
twee jaar naar Boxtel verhuisde. Paula ging vlak 
na haar geboorte al naar Boxtel. Zij kwam terug 
toen ze een jaar was, maar later kwam ze nog 
een keer terug uit Boxtel toen ze 13 was.
Waarom gingen de kinderen uit huis? Was het 
thuis te druk en werden ze tijdelijk bij familie 
ondergebracht? Of gingen de meisjes als dien-
ster werken, hoewel dat volgens de leerplichtwet 
van 1901 niet meer mocht? Dat lijkt niet waar-
schijnlijk. Door wat speurwerk op internet in de 
bevolkingsregisters en geboorteregisters lijkt 
het er op, dat enkele kinderen uit het gezin in 
de laatste jaren van hun leerplicht of de eerste 
jaren net daarna buiten Gestel onderwijs gingen 
volgen. Van Marinus, Zus en Paula staat dat niet 
vast, in archieven van Reusel  en Boxtel komen 

we hun namen niet tegen.
Uit het bevolkingsregister van Berlicum blijkt, 
dat de twee oudste dochters in Berlicum bij de 
zusters naar school gingen. Dat was blijkbaar 
een gerenommeerde kostschool voor meisjes. 
In het jaar 1905, toen Door (Theodora Maria) 
daarheen ging, kwamen daar ook meisjes uit 
Waalwijk, Udenhout, Helvoirt en Nieuwkuijk, ja 
zelfs uit Den Bosch, Nijmegen en Rotterdam! In 
dat zelfde jaar kwam er ook een nieuw hoofd der 
school, een “liefdezuster”, 30 jaar oud: Martha 
van den Elsen. Zij was de jongste zus van pater 
Gerlachus van den Elsen, de grondlegger van 
de N.C.B., de Noord-Brabantse Christelijke Boe-
renbond en de Boerenleenbank. Cees Schel-
lekens is jarenlang bestuurslid geweest van de 
N.C.B.-afdeling Sint-Michielsgestel, misschien in 
1897 wel een van de oprichters. Liep de lijn naar 
de school in Berlicum via de Boerenbond?

moeder
Moeder Maria van Abeelen is slechts 47 jaar 
geworden. Zij stierf twee jaar na de geboorte van 
het jongste kind. Cees bleef, toen hij 50 was, 
achter met 10 kinderen. Gelukkig waren de oud-
ste meisjes toen 21 en 20 jaar, zodat zij de zorg 
voor het gezin op zich konden nemen.
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1925: Het comité Koninginnedag. Staande v.l.n.r.: J. Claassens, 
Adr.v.d.Berg, M. van Griensven, A.Janssen, C. Schellekens, Dirk 
Buys, G.van Doorn. Zittend v.l.n.r.: J. Knicknie (gemeente-secre-
taris); Th. Spierings (burgemeester); J. Schellekens (gemeente-
ontvanger) en Hub van de Westelaken (bierbrouwer). (foto: BHIC, 
identificatienummer FOTOSM.0187)

1925 Harmonie St. Michaël bij de oprichting. Bestuur zittend eer-
ste rij v.r.n.l: 1. Grard van Doorn, 2. A. Portier, 3. C. Schellekens, 
4. A. Janssen, 5. H. van Rooy.
foto heemkundevereniging

1931: 90-jarig bestaansfeest van de Koninklijke Handboogschut-
terij De Unie. 
Zittend; 1 Frans Bierings, 2 Jan Eijkemans, 3 Sjef van den Big-
gelaar, 4 Driek Smulders, 5 Jan Schellekens 6 Marinus Knicknie 4 
Jan Knicknie, 8 Pieter van Rooij.
2erij; 1 Marinus de Koning, 2 Hub van de Westelaken, 3 Jan van 
de Ven, 4 Hein Immens, 5 Jan van de Biggelaar, 6 Frans Knicknie, 
7 Nico Smulders, 8 Frans Schellekens, 9 Marinus Schellekens 10 
Gerrit Princee, 11 Harrie Immens , 12 Willem van Doorn Grzn 13 
Andries Schellekens, 14Jan van der Linden
3erij; 1 Harrie Knicknie,2 Grard van Doorn, 3 Hein Verhagen, 4 
Johan Cooijmans, 5 Gijs Verhagen, 6 Harrie van Rooij, 7 Grard 
Vriens, 8 Michel v d Linden, 9 Cees Schellekens, 10 Sjef Verha-
gen, 11 Pinus Immens, 12 Piet van der Ven, 13 Pietje Berkelmans, 
14 Gerrit van Wordragen, , 15 Jan van der Meijden. (foto uit ar-
chief van heemkundevereniging)

30 augustus 1937 het bestuur van R.K. Boerenbond Sint Isidorus 
voor het patronaat bij het 40-jarig bestaansfeest. Zittend v.l.n.r.: 
kapelaan Ras, W Kapteijns, J Kapteijns, C Schellekens, J v Zelst, 
Pastoor C Lubbers. Staande v.l.n.r.: J v d Spank, Ant. van Rooij, P 
van Schijndel, W v.d. Steen, H Rijken, J van Esch, Aug. Smulders. 
(foto uit het archief van de heemkundevereniging)

1941 bij het 25-jarig jubileum van Piet van Mill als directeur van de 
Gemondse stoomzuivelfabriek. Piet van Mill en zijn vrouw zitten 
op de voorste rij in het midden. Cees Schellekens staat midden 
tussen en achter hen. Hij woonde in Gestel en zat in een Ge-
monds bestuur! Omdat zijn geboortehuis in de parochie Gemonde 
stond of omdat er in Gestel geen zuivelfabriek meer was?

21 augustus 1941, ruim een jaar na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. Laatste vergadering van de gemeenteraad. Inge-
volge Art. 1 van de achtste verordening van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied bleven de werkzaamheden 
van de gemeenteraad rusten, ingaande 1 september 1941 en zijn 
taak werd overgenomen door de burgemeester. V.l.n.r.: M.J.J. 
Hoes, W. Kapteijns, M.J. van Griensven, H. van Rooy (Goos-
sens), C. Schellekens, wethouder H. van Rooy (v. Dam), burge-
meester A.P. Scheltus, F.M. Schellekens (gemeentesecretaris), M. 
v.d. Linden, M.J.J. Maas, L.A.C. Kuys, M. Venrooy, A.J. Willekens. 
Achter de raad, v.l.n.r.: 1. Chr. Spierings als verslaggever voor de 
krant, 3. Kees Smulders(?).(foto BHIC, FOTOSM.0456)
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notabele
Cees was zeer actief in de Gestelse gemeen-
schap. Zoals zojuist vermeld, leefde hij in de tijd 
van de oprichting van de N.C.B., de Boeren-
bond. De coöperatieve gedachte, die hij van pa-
ter van den Elsen meekreeg, komt ook tot uiting 
in zijn lidmaatschap van verschillende vereni-
gingen. Enkele heeft hij waarschijnlijk zelfs mee 
opgericht. Zo staat hij op een foto die is gemaakt 
bij gelegenheid van de oprichting van de harmo-
nie. Hij bekleedde verschillende bestuursfuncties 
en daarnaast was hij ook nog gemeenteraadslid.
Geen wonder, dat kleindochters Diny en Lies 
zich herinneren dat “opa Nachtegaal” nooit thuis 
was.

met pensioen
In 1936, toen Cees 70 jaar was, stopte hij met 
boeren en bouwde schuin tegenover de Grote 
Nachtegaal een nieuw burgerhuis, met wat 
stalletjes, zodat hij nog wat beestjes kon hou-
den. Zijn zoon Harrie nam de boerderij over, die 
eigendom bleef van Cees. Een andere zoon, Jo-
han, boerde op Hezelaar 1, eigendom van Jantje 
Schellekens, een broer van Cees. Daar werden 
Diny en Lies en hun twee broers en twee zus-
sen geboren. Toen Cees in 1953 overleed kocht 
Johan de Grote Nachtegaal. Het durde echter tot 
1958 voordat zijn vrouw Elisabeth Schellekens-
Schellekens en hun kinderen er konden gaan 
wonen. Johan zelf stierf in mei 1957 en is dus 
niet meer terug kunnen gaan naar zijn ouderlijk 
huis.

Als je Diny en Lies vraagt wat hun opa Cees 
Schellekens voor iemand was, dan schetsen zij 
het beeld van een gezellige man, die buiten bij 
een vuurtje tevreden op een bankje zat te genie-
ten van zijn pijp en van de natuur om hem heen. 
En hij kaartte graag. 
Het verhaal van de jongeman die nieuwsgierig 
de wereld inkijkt en daar aantekeningen van 
maakt en de oude man die tevreden op zijn 
leven terugkijkt is daarmee rond.

Met hartelijke dank aan de Diny en Lies Schel-
lekens.

De boerderij waar Cees Schellekens een groot deel van zijn leven woonde en boerde. Midden op de foto het burgerhuis 
dat hij in 1936 bouwde toen hij ‘met pensioen’ ging. Het gebouwtje rechts achter de bomen werd waarschijnlijk in de 60-er 
jaren van de 20e eeuw gebouwd als drogerij. Boeren uit de omgeving konden daar gewassen zoals bonen laten drogen.

Kleindochters Diny en Lies Schellekens zijn zuinig op dit 
uit hout gesneden portret van hun opa op leeftijd. Het is 
volgens hen een treffende gelijkenis.


