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Voorwoord van de redactie
In deze Heertgang aandacht voor de recente geschiedenis en 
de wat oudere geschiedenis van Sint-Michielsgestel. 
We pikken de draad weer op van de geschiedenis van het 
onderwijs in ons dorp, op het punt waar we in mei 2017 zijn 
gebleven. De Franse revolutie laat ook hier zijn sporen na. 
Godsdienstvrijheid en aandacht voor de ontwikkeling van arme 
mensen hebben hun weerslag op het onderwijs. In de 19e eeuw 
gaat de rijksoverheid steeds meer invloed uitoefenen om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Een hele tijd voordat de Heertgang verscheen kregen we de 
vraag of wij eens wilden kijken naar het verhaal en de platte-
gronden die Adriaan van Erp maakte over het deel van Gestel 
waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij woonde de eerste 21 jaar van 
zijn leven in “De Hei”. In zijn verhaal beschrijft Adriaan vanuit 
zijn herinnering hoe dat gebied er toen uitzag en wie er allemaal 
woonden. Wij hebben in samenwerking met Adriaan van zijn 
verhaal een versie gemaakt, die de lezer een beeld geeft van 
hoe de hei er uitzag voordat er vanaf eind vijftiger jaren van de 
twintigste eeuw een heel nieuwe woonwijk verrees. 
Wie Adriaan van Erp zegt, denkt aan Halder en aan SCI en de 
Dors(t)vlegels. Twee verenigingen waarin hij een prominente rol 
vervulde. Daarover gaat het derde artikel. Als afsluiter enkele 
mooie foto’s die als “bijvangst” voor deze Heertgang boven 
water kwamen en die we u niet willen onthouden.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE OPENBARE LAGERE 
SCHOOL IN SINT-MICHIELSGESTEL TOT 1916.
DEEL 2
Ruud van Aart1

In het eerste deel van de reeks van drie afleveringen over de geschiedenis van de school van 
Gestel2 zagen we dat de school achter de kerk was gelegen en dat we er voor het eerst van 
horen in 1593. Maar, is er gesteld, ze is waarschijnlijk al veel ouder, want dat was in andere 
plaatsen ook zo. De Gestelse school was natuurlijk niet uniek en het Gestels onderwijs 
evenmin. De school was een aangelegenheid van het dorpsbestuur en er was niet alleen het 
onderwijs in die school. Er was waarschijnlijk ook wel enig huisonderwijs, een paar kinderen 
werden naar scholen buiten Sint-Michielsgestel gestuurd en er waren (van tijd tot tijd) 
bijschooltjes, zoals het in 1677 en 1681 genoemde meisjesschooltje dat door enkele kwezels 
zou zijn gehouden. De schoolmeester werd door het dorpsbestuur bekostigd, maar hij hield 
er aanvankelijk altijd een functie bij, vaak als koster en Barend Veneka zelfs als president-
schepen. Bij welke functie de prioriteit lag, zal van tijd tot tijd wel verschillend zijn geweest.
Het onderwijs was vooral gericht op lezen, schrijven, rekenen, godsdienstige oefening en 
maatschappelijke opvoeding. Deze volgorde geeft niet per se het gewicht aan, dat aan deze 
vakken werd toegekend; ook daarover zal van tijd tot tijd wel anders gedacht zijn. Verder 
speelde lange tijd de godsdienstkwestie. Hoewel er geen schoolplicht was, moet de druk van 
het aantal kinderen toch wel hoog geweest zijn. Sint-Michielsgestel was relatief kinderrijk. 
Omstreeks 1775 verkeerde de school in een niet al te beste bouwkundige staat. Tot de 
belangrijkste veranderingen voor het onderwijs behoren de maatschappelijke ontwikkelingen 
(de Verlichting), waardoor het schoolwezen meer in belang won en ouders meer het belang 
van goed onderwijs inzagen. En verder de bemoeienis van de centrale overheden met de 
aanstelling van onderwijzers, eerst via de synoden in de gewesten, later bij de Raad van State 
en daarna door middel van het toezicht door het Departementaal Bestuur. Onderwijs werd 
eind achttiende eeuw steeds minder een plaatselijke aangelegenheid en werd als openbaar 
onderwijs losgemaakt van de invloed van de religie, i.c. van de hervormde kerk.

Naar nieuwe wetgeving
Aan het einde van de achttiende eeuw breekt 
de Franse tijd aan. In 1789 had zich in Parijs de 
Franse Revolutie voltrokken en in de winter van 
1794-1795 trokken de Fransen ons land binnen. 
De Republiek der Zeven Provinciën kwam tot 
een einde en de Bataafse Republiek kwam 
ervoor in de plaats. Er werd een eind gemaakt 
aan de gewestelijke structuur van het land 
en er zou een liberale, ‘een vrije, ondeelbare, 
verlichte, deugdzame en gelukkige republiek 
komen’. De eenheid kwam er, onder meer tot 
uitdrukking komend in algemene wetgeving.

Aansluitend aan die ontwikkeling kwam in 1796 
“Het Nut” met het advies aan de jonge Bataafse 
Republiek om de gewestelijke regelingen 
samen te voegen in één vorm van nationaal 
onderwijs3. Ook de nieuwe leiders zagen voor 
de overheid een taak én een belang bij de 
nationale inrichting van het schoolwezen. Zij 
stelden een commissie in ‘voor de zaken van 

het onderwijs’. In de Staatsregeling van 1798 
werd de zorg voor het openbaar onderwijs aan 
de overheid opgedragen en in de regering kwam 
in het daarop volgende jaar een Agent van 
Nationale Opvoeding, een soort van minister 
van onderwijs. In 1801 was de eerste Schoolwet 
gereed die door interne trubbels aanvankelijk 
bleef liggen, herzien werd en uiteindelijk in 1806 
in werking trad. Snel ging het dus niet.

In het nieuwe onderwijsbestel zette de centrale 
overheid de grote lijnen uit en de Provinciale 
besturen werden verantwoordelijk voor de 
uitvoering door gemeenten. Een aantal 
verworvenheden werden wel behouden. 
Zo mocht er nog steeds thuisonderwijs 
worden gegeven (maximaal drie gezinnen 
bijeen), bleven de verschillende schooltypen 
in stand en bleef ook de examinering van 
schoolonderwijzers en onderwijzeressen 
bestaan (behalve van de huisonderwijzers).
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Er kwam nog geen leerplicht. Er werd met de 
nieuwe wet van 1806 onderscheid gemaakt 
tussen neutrale openbare en bijzondere scholen. 
Openbare scholen werden uit de openbare kas 
(de gemeente) bekostigd, de bijzondere scholen 
door particulieren. De bijzondere scholen waren 
verdeeld in twee klassen. Die van de eerste 
klasse behoorden aan diaconieën, godshuizen, 
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen of 
aan particuliere verenigingen, die ook de kosten 
ervan droegen. Die van de tweede klasse 
werden door een onderwijzer bedrijfsmatig 
geëxploiteerd uit de schoolgelden en uit de 
kostgelden als er van kost- en inwoning sprake 
was4.

De oprichting van bijzondere scholen was niet 
vrij. Die onderwijsvrijheid komt er pas met de 
grondwet van 1848. Het zogeheten leerstellig 

Onder de Fransen veranderde de indeling van ons land in 15 jaar voortdurend. Op een 
schoolkaart uit 1909 worden vier fasen van de veranderingen weergegeven. (Bron: 
“Toelichting bij de Historische Wandkaarten” door J.W. de Jongh)

onderwijs, zoals voordien, gebaseerd op de 
hervormde godsdienst, was verboden, maar ook 
dat, gebaseerd op de katholieke godsdienst. Wat 
volgens artikel 6 van de bij de wet behorende 
‘Algemene Schoolorde’ wel was toegestaan 
was het gebed: “De Schooltijd zal, het zij 
wekelijks, het zij dagelijks, met een kort en 
gepast Christelijk Gebed, op eene eerbiedige 
wijze ingerigt, geopend en gesloten worden, 
en zal bij dezelfde gelegenheden ook iets 
toepasselijks mogen gezongen worden”. De 
school was verplicht godsdienstonderricht toe te 
laten, maar op afzonderlijke uren en niet door de 
schoolmeester uitgevoerd.

Verordeningen op het afnemen en afleggen der 
Examens van degenen, welke Lager Onderwijs 
begeeren te geven in de Bataafsche Republiek 
1806.
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De schoolmeesters dienden sinds 1806 te 
solliciteren in een vergelijkend examen. De 
meest bekwamen in rekenkunst, taalkundig 
ontleden, opstel schrijven en schoonschrift 
kregen een aanstelling in één van de vier 
rangen (zie kader). Ze werden voortaan 
overal benoemd door de gemeente die 
ook voor het schoolgebouw moest zorgen. 
Beide werden betaald uit een schoolfonds 
met deelname van de overheid. De ouders 
betaalden schoolgeld, in 1799 16 stuivers per 
kind per jaar. Ook het toezicht werd veranderd. 
Schoolmeesters kwamen onder toezicht te 
staan van schoolopzieners, voorlopers van de 
inspecteurs van het onderwijs. In de steden 
werden armenscholen geopend waar het 
onderwijs gratis was. Op het platteland moesten 
de schoolopzieners zorgen voor gratis toegang 
van arme kinderen tot de dorpsscholen.

De wet Van den Ende van 1806 ging uit van 
nationaal onderwijs met een algemeen christelijk 
karakter. Voor de stichting van bijzondere 
scholen was een vergunning nodig van de 
provincie. In de praktijk werd deze wel verleend 
aan particuliere fondsen, zoals weeshuizen, 
diaconieën en “het Nut”. Particuliere 
schoolhouders echter, die het onderwijs geheel 
uit schoolgeld moesten bekostigen, werden 
tegengewerkt. De katholieke scholen in de 
Zuidelijke Nederlanden bleven in de jaren 1814-
1830 buiten de werking van de Schoolwet. De 
achterstand en het verzet van de R.K. Kerk 
werden door de regering van koning Willem I 
daar te groot geacht.

In Sint-Michielsgestel
Zo was de ontwikkeling in den lande. In 
Sint-Michielsgestel betekende het dat het 
gemeentebestuur bevraagd kon worden door 
de schoolopziener van het arrondissement 
’s-Hertogenbosch en dat het dus onder zijn 
toezicht stond en dat het gemeentebestuur 
over haar besluiten aangaande het onderwijs 
toestemming nodig had van Gedeputeerde 
Staten. Aan de school die bestond uit één lokaal 
werd aanvankelijk niets veranderd.

Verordeningen op het afnemen en afleggen 
der Examens van degenen, welke Lager 
Onderwijs begeeren te geven in de 
Bataafsche Republiek 1806.

Art. 1. De Schoolonderwijzers worden, 
tenaanzien van de mate van bekwaamheid en 
de soort van Examen, dat van hun gevorderd 
wordt onderscheiden in de vier navolgende 
Rangen: De vierde of laagste Rang bestaat 
uit dezulke, die in het Lezen, Schrijven en 
de beginselen der Rekenkunde, de regel 
van Drieën ingesloten, tamelijk bedreven 
zijn, en tot het geven van onderwijs, eenigen 
aanleg hebben. De derde uit dezulke, die, in 
het Lezen, Schrijven en Rekenen, zoo met 
geheele als gebroken getallen, wel ervaren, 
in derzelver toepassing op zaken van het 
dagelijksch leven eenige vaardigheid, van 
de beginselen der Nederlandsche Taal 
eenige kennis, en van eene goede manier 
van onderwijzen eenig begrip hebben. De 
tweede uit dezulke, die, zoo in het gewoon 
als kunstmatig Lezen regt bedreven zijn, 
eene goede nette hand Schrijven, de 
Rekenkunde, zoo, Theoretisch als Praktisch, 
regt verstaan, de voornaamste regelen der 
Nederduitsche Taal, benevens derzelver 
gronden kennen, van de Aardrijks-en 
Geschiedkunde eenig begrip hebben, en eene 
genoegzame bekwaamheid en geoefendheid 
bezitten in het geven van een oordeelkundig 
onderwijs. De eerste of hoogste uit dezulke, 
die - boven en behalve eene grondige 
ervarenheid in onderscheiden vakken van 
het Lager Onderwijs, en inzonderheid in 
de grondbeginselen en beoefening eenèr 
oordeelkundige Leerwijze - in de Aardrijks- en 
Geschiedkunde goede bedrevenheid bezitten, 
met de Natuur- en Wiskunde wel bekend zijn, 
en in beschaafdheid van verstand uitmunten.

Na het overlijden van Barend Veneka in 
1799 die tot zijn overlijden op hoge leeftijd 
onderwijzer was geweest, werd Pieter van 
Rooij per 1 mei voorlopig benoemd. De gang 
van zaken rond deze voorlopige benoeming 
ligt vast in verslagen van de gemeenteraad 
– destijds ‘municipaliteit’ genoemd en het 
is aardig daar eens wat uitvoeriger bij stil 
te staan omdat het een inkijkje geeft in 
de organisatie van het onderwijs van dat 
moment5.
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Tekst van de acte van civisme:
Den Municipaliteit van Michiels Gestel 
certificeert mits desen dat den Burger Pieter 
van Rooij onser Medeburger en Ingeseten 
is Stemgerecht Burger en meer dan Zestien 
Jaren alhier is gedomicilieert, dat denselven 
is van een onbesproken gedrag en wandel, 
gelijk mede de Grondvergaderingen van tijd 
tot tijd alhier heeft bijgewoont.

Van Rooij had een aanstellingsverzoek bij 
de gemeenteraad ingediend en dacht in 
aanmerking te kunnen komen omdat hij ‘zich 
meende te kunnen vleien wegens zijn eerlijk 
gedrag’ en tot het schoolmeesterschap ‘de 
nodige vereistens te bezitten’. Hij verzoekt 
om een voorlopige aanstelling in afwachting 
van een positief resultaat uit het af te leggen 
examen.

Toegang tot het examen kon worden 
verkregen op basis van een door de 
gemeenteraad uit te reiken certificaat of 
‘acte van civisme’, een verklaring van 
burgerschapszin. Het is de tijd waarin nog 
veel resoluties van de gemeenteraad worden 
aangevangen met de woorden ‘vrijheid, 
gelijkheid, broederschap’. Of je een goed 
burger was, moest in die tijd worden getoetst 
en verklaard, want anders werd je niet in 
overheidsfuncties toegelaten. Na het behalen 
van het examen zou dan toestemming van 
het Departementaal Bestuur van de Dommel 
kunnen volgen.

Het gemeentebestuur doet de voorlopige 
aanstelling mits hij zich aan het 
schoolreglement houdt en ook het examen 
behaalt. Zij zegt het bijbehorende tractement, 
baten en emolumenten toe. Van Rooij 
ontvangt een tractement van 45 gulden en 
blijft net als zijn voorganger vrij van de eier- 
en graanomgang, maar moet wel de corporele 
diensten op zich nemen voor een bedrag van 
25 gulden per jaar.

Tot zover: eens goed, al goed. Maar begin 
augustus 1799 ontvangt de gemeenteraad 
een brief die de Agent van Nationale 
Opvoeding aan het Departementaal 
Bestuur heeft geschreven en die zij in haar 
vergadering van 7 september bespreekt. 
In die brief worden aantijgingen gedaan 

die inhouden dat de nieuw aangestelde 
schoolmeester ‘geen genoegzaam 
kundigheden bezit tot het waarnemen 
van zijn post’, dit in tegenstelling tot zijn 
voorganger die als een oude, brave en 
bekwame schoolmeester te boek stond. 
De Agent was volgens de brief van terzijde 
geïnformeerd dat de schepenen in Gestel met 
voorbijgaan van zeer bekwame lieden die ook 
hadden gesolliciteerd, toch de timmerman 
hadden gekozen die bekend was ‘als zijnde 
van zeer slecht zedelijk gedrag en tevens in 
het cijferen, schrijven, lezen en spellen zeer 
onkundig veel min bekwaam te zijn om die 
kundigheden aan anderen mede te delen’.

Het gemeentebestuur was verbolgen en liet 
het Departementaal Bestuur weten dat het 
bestuur had gemeend Van Rooij toch aan 
te stellen ‘uit belangneming van het welzijn 
der jeugd’, verder dat zij de aantijgingen 
onheus vond en dat er naar de overtuiging 
van de gemeente op het zedelijk gedrag 
niets was af te dingen. De gemeente was 
bereid bewijs aan te leveren via ingezetenen 
van Gestel en vond ‘de aantuigingen van 
lasterende en kwaadwilligen die wellicht 
uit enige afgunst of vuig eigen belang niet 
hebben geschroomd de eer en faam van 
dien man te bezwalken’ onheus. Zij stelt dat 
weliswaar Van Rooij ‘in het cijferen niet verre 
gevorderd was, maar of daaruit zijne onkunde 
in het lezen, schrijven en spellen is af te 
leiden, dunkt ons niet waarschijnlijk, te meer 
wijl UE Commissie hem nog wel enige tijd 
om zich in het cijferen verder te bekwamen 
heeft willen vergunnen, want was hij in het 
lezen, schrijven en spellen zo onkundig als 
zijn beschuldigers voorwenden dan was hij 
voorzeker door UE finaal afgekeurd en hem 
verder geen tijd gegund’. Verder voerden zij 
aan dat als hij onkundig in het lezen, schrijven 
en spellen zou zijn geweest, dit toch wel zou 
zijn gebleken uit zijn request tot verkrijging 
van het schoolmeestersambt. Tot slot had zij 
afgewogen dat de twee andere sollicitanten, 
de twee Vughtenaren Peeters en Kaub elders 
al een aanstelling hadden.
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Uit een extract uit het Register van Resolutien 
dd 30 okt 1799 blijkt dat het Departementaal 
Bestuur van de Dommel het verweer van de 
gemeente naast zich neerlegt. Het beslist 
dat Van Rooij niet bekwaam kan worden 
geacht (en ook niet tot het examen kan 
worden toegelaten). Het bestuur vordert 
van de gemeente dat een procedure wordt 
gestart om wel een goede schoolmeester te 
vinden. Van Rooij mag niettemin tot die tijd 
aanblijven. Eind januari hebben verschillende 
personen gesolliciteerd. Daaruit moest 
vervolgens met meerderheid van stemmen, 
een zedig, deugdzaam en bekwaam persoon 
geselecteerd worden. De keus viel op de 
dan 29-jarige Cornelis Groos, onderwijzer in 
Den Dungen. Hij krijgt 40 gulden ( i.p.v. de 
45 van zijn voorganger) wegens koren en 
eieren en 25 gulden voor corporele diensten. 
Zijn akte van civisme kwam, het examen 
werd door Groos met succes afgelegd en 
zijn aanstelling per 14 maart 1800 volgde. 
Saillant detail daarbij is dat Pieter van Rooij 
als nieuw lid van het gemeentebestuur en 
aftredend schoolmeester het besluit mede 
ondertekende.

Dit stukje geschiedenis geeft ons inzicht in 
de overgang naar de nieuwe tijd, waarbij de 
kwaliteit van het onderwijs voortaan van bovenaf 
werd gestuurd, maar ook dat het nog lastig moet 
zijn geweest het oude vertrouwde onderwijs 
los te laten, waarbij een goede opvoeder van 
onbesproken gedrag belangrijker was dan 
iemand die vaardig was in de schoolvakken.

Het is niet onwaarschijnlijk dat er aan het 
begin van de negentiende eeuw ook een 
‘ondermeester’ bij is gekomen, want als het 
leerlingenaantal hoger was dan zeventig, was 
dat volgens de nieuwe wet verplicht. In die rol 
werd in die tijd Phillipus Muller genoemd. In 1803 
werd het schoollokaal vergroot, waarschijnlijk 
omdat ook in Gestel de nieuwe onderwijsvorm 
werd gehanteerd en er banken moesten worden 
geplaatst om voortaan vanaf een bord te kunnen 
onderwijzen6.

De wet ging er ook vanuit dat onderwijzers hun 
gehele beschikbare tijd aan onderwijs zouden 
besteden en er geen bijbanen op na zouden 
houden7. In Sint-Michielsgestel was dat met Van 
Rooij nog wel het geval, maar na 1800 vinden 
we geen aanwijzingen dat de onderwijzer nog 

een nevenfunctie had. De ondermeester had 
die wel of had zijn schoolmeesterschap zelf als 
bijbaan, Muller was immers tevens chirurgijn.

De negentiende eeuw
Zo ging de oude dorpsschool achter de 
oude kerk in deze eeuw van start. Nieuwe 
schoolinitiatieven in het lager onderwijs 
kwamen er in Sint-Michielsgestel vooreerst 
niet, ook niet van katholieke zijde. Wel zijn er 
ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De 
priesteropleiding, het grootseminarie, dat in 1798 
in ’s-Hertogenbosch van start ging, kwam het 
jaar daarop al naar kasteel Nieuw Herlaar. Vanaf 
eind 1817 komt er ook een kleinseminarie naar 
Sint-Michielsgestel. Deze vooropleiding voor 
het grootseminarie was in 1815 op ‘Veebeek’ 
in Berlicum gestart, maar omdat het daar zo 
vochtig was en men last had van het water, 
werd de school in genoemd jaar verplaatst 
naar ‘Beekvliet’. Die school stond onder leiding 
van regent J.H. Smits en was bedoeld voor 
jongens uit het bisdom die nog geen vijftien jaar 
waren en die blijkens een brief van mijnheer 
pastoor priester wilden worden en daartoe 
bekwaam waren8. Van 1825 tot 1829 werd het 
kleinseminarie overigens gesloten op last van 
koning Willem I; de vrijheid van –katholiek– 
onderwijs stond nog op losse schroeven.

Drie jaar nadat Henricus den Dubbelden 
werd benoemd tot apostolisch vicaris van 
’s-Hertogenbosch (dat toen nog geen bisdom 
was) ging hij in 1834 op De Ruwenberg wonen, 
vlak bij het groot- en het kleinseminarie. Het 
grootseminarie verhuisde in 1839 naar Haaren 
en het dovenonderwijs kwam naar Nieuw-
Herlaer. Dat onderwijs was in Gemert opgezet 
door kapelaan Martinus van Beek, daartoe 
gestimuleerd door de toenmalige pastoor 
aldaar…. Den Dubbelden.

Na het overlijden van Den Dubbelden in 
1851 werd De Ruwenberg verbouwd tot een 
opvoedingsgesticht, waar de fraters van Tilburg 
in 1852 begonnen om onderwijs te geven aan 
60 leerlingen. Dat regent Smits van Beekvliet 
de eerste steen voor de nieuwe school legde, 
maakt duidelijk dat De Ruwenberg diende als 
voorbereiding op het kleinseminarie.
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De Ruwenberg rond 1900. (foto BHIC, identieficatienr. FOTOSM.1144)

Een nieuwe openbare school
In 1836 brak tijdens een storm de torenspits van 
de kerk, waarbij de kerk zo zwaar beschadigd 
werd dat het schip herbouwd moest worden. 
Dat gebeurde in 1839, waarbij de kerk tevens 
werd vergroot, hetgeen ook voor de dorpsschool 
consequenties had. De school zou moeten 
wijken. De gemeente had daarom grond gekocht 
in de buurtschap De Heesakkers.

In zijn vergadering van 5 juni 1840 had het 
gemeentebestuur ‘na meermalen rijpelijk 
overwogen te hebben’, uiteindelijk toch besloten 
een nieuwe school te bouwen, ‘aangezien 

de teegenwoordige geheel defect en ook 
veel te klein is’ 9. Het zette er nu zelfs vaart 
achter,‘mede overwogen dat het van de hoogste 
noodzakelijkheid is dat er nog in dit jaar een 
aanvang wordt gemaakt met het bouwen van 
de school’. Dezelfde week nog, op 11 juni 1840, 
wendde het zich tot Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Noord-Brabant. De oude 
school werd gedeeltelijk gesloopt: “De huizinge 
moet zoo ver is afgetekend en zoals in loco 
door de verkoopers zal worden aangewezen, 
worden afgebroken, waarvan de kooper den 
afbraak zal genieten, wordene de grond van 
het afgebrokene wordende gedeelte door 
deze Gemeente gereserveerd”, bepaalde de 
akte. De grond in de Heesakker (Kad. C864, 
wijk A, nr. 219) werd van Baron de Grancy 
aangekocht. Er stond een huis op dat geschikt 
was als schoolhuis - een woning voor de 
onderwijzer - naast 12 à 13 woningen, samen 
groot 1 bunder, 16 roeden en 52 ellen, dat de 
gemeente behalve enige extra kosten, in totaal 
2.900 gulden had gekost. Op dat land was een 
terrein en ‘watervrije plaats’  gevonden dat voor 
de bouw van de school geschikt was, waarna de 
gemeente door een deskundige opzichter van 
publieke werken een voorlopige begroting van 
kosten liet opmaken. De bouwkosten werden 
beraamd op 2.517,30 gulden, voor een pand 
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dat ‘binnenwerks 15 ellen en 5 palen bij 7 ellen 
(Hollandse maat)’ groot zou moeten worden. Dat 
bedrag werd door de gemeente een te zware 
last gevonden ‘in aanmerking nemende dat 
er slechts op de staat van begroting van 1840 
voor allen de gemeentes gebouwen maar 1.100 
gulden is kunnen worden uitgetrokken’. Voor 
de nieuw te bouwen school wilde de gemeente 
hooguit 900 gulden reserveren, zodat aan GS 
werd gevraagd om een subsidie aan te vragen 
bij het Rijk, dan wel dit geld uit de provinciale 
kas te fourneren.

Er zal na dit eerste schrijven nog wel enig 
overleg zijn geweest, want op 27 februari van 
het jaar erop gaat er een nieuw schrijven naar 
GS. De kosten belopen dan 3.375,78 gulden, 
maar die kunnen nu worden bestreden uit de 
gemeentelijke middelen en uit de opbrengst van 
de openbare verkoop van de oude school en 
onderwijzerswoning. Op 13 april 1841 geeft GS 
toestemming voor de aanbesteding, maar houdt 
toestemming voor de verkoop van de oude 
school nog even tegen tot nader beraad. Er is 
dus weer enige vertraging.
Op basis van een koninklijk besluit van 
18 augustus 1841 en een besluit van 14 
september 1841 van GS van Noord-Brabant, 
Bureau Financiën, gaan Burgemeester en 
Assessoren, leden van het Gemeentebestuur 
van Sint Michiels Gestel, over tot de openbare 
verkoop van de oude gemeenteschool. In die 
procedure wordt door ‘opgeveilen en verkoopen 
aan de meest biedende, de gemeenteschool, 
schoolhuis en tuin met erve, alles in één 
geheel’, aangeboden. De koper zou volgens 

de verkoopvoorwaarden de tuin half maart 
al in gebruik kunnen nemen en het huis en 
verdere gebouwen op Pinksteren 1842 omdat 
het schoolhuis nog is verhuurd aan den 
Rijksontvanger Hopmans.

Egilius Staak10, een aannemer uit Geffen 
offreerde het werk voor 2.575 gld en mocht 
met de bouw aan de slag11. De nieuwe school 
is waarschijnlijk begin 1842 opgeleverd en 
in gebruik genomen. Op 28 april 1842 laat 
de Districts Schoolopziener Bowier vanuit 
Eindhoven aan het gemeentebestuur weten, 
dat na eerder verzoek nu met spoed de namen 
moeten worden genoemd van de drie personen 
die namens de gemeente het toezicht op het 
onderwijs moeten uitoefenen. De nieuwe school 
is dan van start.
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Een betrekkelijk stille periode
Afhankelijk van de auteur die men raadpleegt 
is het oordeel over het niveau van onderwijs in 
de negentiende eeuw verschillend. Een glas dat 
half leeg is, is immers ook half vol. Feit is dat de 
industrialisatie van die negentiende eeuw veel 
van de armste kinderen van school hield. Feit is 
ook dat onder de boerenbevolking een handje 
erbij vaak welkom was. Kinderen werden vaak 
relatief vroeg van school gehaald: nog in 1873 
ontving in Noord-Brabant een derde van de 
12-jarigen al geen onderwijs meer.

In het onderwijs zelf was er ondanks de wet 
van 1806 niet zo veel veranderd. Akkoord, 
er was meer centraal toezicht op de kwaliteit 
van de onderwijzers en de kwaliteit van 
de onderwijsvoorzieningen, maar het 
onderwijsprogramma zelf was niet zo veel 
anders. Maar er waren aanzetten. Zo werden er 
veel schoolboekjes geschreven. Veel daarvan 
waren goedbedoeld, maar helaas niet goed 
bruikbaar. De vooruitgang die er was werd 
gehinderd door de tegenstellingen tussen de 
confessies. Tussen de scholen bestonden ook 
standsverschillen.

Met het Koninklijk Besluit van 27 mei 1830 en 
dat van 13 augustus 1831 werd het onderwijs 
verder aangescherpt12, maar het waren 
compromisbesluiten. De rijksoverheid zou 
ook de aanstelling van onderwijzers op - en 
de oprichting van - een bijzondere school 
door gemeenten willen laten fiatteren, maar 
het compromis hield in dat gemeenten wel 
iets mochten vinden van de kwaliteit van een 
onderwijzer op een bijzondere school van de 

eerste klasse, maar dat de schoolbesturen 
zich daar niets van aan behoefden te trekken. 
In Noord-Brabant waren er in 1835 185 
gemeenten met 296 openbare en 47 bijzondere 
scholen13. Het aantal bijzondere scholen dat 
zich kon onttrekken aan het toezicht van het 
gemeentebestuur was dus nog niet zo groot.

Voor wat het de onderwijzers betrof, 
bestond er nog nauwelijks een deugdelijke 
onderwijzersopleiding en het salaris was zo laag 
dat bijna alle onderwijzers door nevenfuncties 
nog steeds wat trachtten bij te verdienen. 
Kweekscholen waren door ’t Nut in 1795-1797 te 
Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Groningen 
gesticht en er waren normaalscholen, als 
voorlopers van de kweekschool. In Schijndel 
werd door de Zusters van Liefde in 1858 een 
normaalschool gesticht14.

Het onderwijsprogramma was nog steeds gericht 
op zedelijke verheffing voor de volksklasse, meer 
gericht op opvoeding dan op kennisverwerving. 
Het onderwijs diende zich primair te richten op 
opvoeding tot deugdzaamheid, godsdienstigheid 
en eerbied voor de overheid. De jeugd werd 
aangespoord tot ordelijkheid en een arbeidzaam 
leven. Maar men ziet wel dat onder ouders uit 
de middenklasse de belangstelling toeneemt om 
hun kinderen goed onderwijs te laten volgen.

Zeker tot aan de schoolwet van 1857 was het 
onderwijspeil nog erg laag15, maar daarna 
werd er met regelmaat aan gewerkt. In 1878 
was er weer nieuwe wetgeving en in 1889 
volgde de Lager Onderwijswet, gevolgd door de 
leerplichtwet in 1901.

In 1842 wordt de nieuwe openbare school in gebruik genomen, die op het huidige Johan Frisoplein gebouwd is. Die 
school bestaat uit één groot klaslokaal. In 1898 wordt ze uitgebreid tot een school met een gang met vier klaslokalen. De 
woning van de hoofdonderwijzer, de Rozenhof, stond rechts naast de school. De lindebomen voor de Rozenhof staan er 
nu nog. (tekening op pagina 8: archief Jef van Veldhoven, foto hierboven: archief heemkundevereniging)
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Schoolstrijd
In 1848 legde de nieuwe Grondwet de vrijheid 
van onderwijs vast. De wet van 1857 van Van 
der Brugghen is een uitwerking van de in de 
grondwet vastgelegde beginselen. Met deze 
wet is de schoolstrijd begonnen (zie kader16). 
De mogelijkheid om scholen te stichten werd 
groter, al werden de bijzondere scholen nog 
steeds niet vanuit de overheid gefinancierd. 
Nadrukkelijk werd wel gesteld dat de overheid 
ervoor verantwoordelijk was dat er overal 
voldoende onderwijs kon worden aangeboden. 
In elk dorp moest één openbare school zijn. 
Gemeentebesturen kregen een centrale rol bij 
de oprichting van zowel openbare als bijzondere 
scholen en nu ook bij de aanstelling van 
onderwijzers in die scholen.

De schoolstrijd.
De wet van 1857 wordt door de tweedeling in 
openbaar en bijzonder onderwijs als het begin 
van de schoolstrijd gezien. Van der Brugghen 
vond dat de staat neutraal moest zijn, een 
andere vooraanstaande politicus, Groen van 
Prinsterer, was juist tegen een scheiding van 
kerk en staat en wilde bijzonder onderwijs 
dat van overheidswege bekostigd werd. De 
orthodox-protestanten en rooms-katholieken 
begonnen samen op te trekken in hun strijd 
voor de financiële gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs. De katholieken 
hadden Schaepman als voorman en de 
orthodox-protestanten Abraham Kuyper, de 
opvolger van Groen van Prinsterer. De acties 
hadden succes. De Grondwet werd in 1917 
herzien en de financiering van bijzondere en 
openbare scholen werd gelijkgesteld. Met de 
nieuwe Lager Onderwijswet van 1920 was de 
pacificatie van de schoolstrijd een feit.

In Sint-Michielsgestel
Behoudens het nieuwe schoolgebouw is er in 
de eerste helft van de negentiende eeuw weinig 
van de ontwikkeling van het onderwijs in Sint-
Michielsgestel te melden. Onderwijzer Cornelis 
Groos, in 1800 aangesteld, is er nog steeds. 
In 1849 neemt hij, 78 jaar oud, na een bijna 
50-jarig dienstverband afscheid en draagt hij in 
april van dat jaar het schoolmeesterschap over 
aan zijn in 1811 geboren zoon, Antoine Arnault 
Groos17. Antoine is waarschijnlijk vanuit de 
functie van gemeenteontvanger in de functie van 
onderwijzer benoemd. Hij moest in ieder geval 
met zijn functie als gemeenteontvanger in 1851 

stoppen. Onderwijzers mochten er immers geen 
bijbanen meer bij hebben.

De oude onderwijzer Cornelis Groos, zal wel 
tot zijn pensionering zijn aangespoord, gezien 
de bezwaren die de schoolopziener een paar 
jaar ervoor, in 1844 bij een visitatie al bij het 
gemeentebestuur had aangebracht18. In zijn 
verslag noteerde deze: ‘Te St.Michielsgestel 
is het lokaal zeer goed, doch zijn de tafels en 
banken in slechten staat en is het onderwijs 
van C. Groos zeer achterlijk. Het lezen is 
enkel werktuiglijk en voor het onderwijs 
der armenkinderen wordt niet gezorgd. De 
burgemeester heeft mij beloofd voor betere 
schoolmeubelen te zullen zorgen als ook 
het Armbestuur aan te bevelen om in het 
schoolonderwijs der arme kinderen te voorzien’. 
Cornelis heeft nog enige tijd van zijn pensioen 
kunnen genieten, want in mei 1854 viert hij met 
zijn vrouw hun 50-jarige bruiloft.

Het onderwijs in Sint-Michielsgestel 
contrasteerde met dat te Gemonde. ‘Te 
Gemonde vond ik het lokaal vrij goed en het 
onderwijs van P. van Buel zeer goed’, stelde de 
schoolopziener.  ‘Het lezen werd geleerd naar 
de klankmethode; de leestoon was natuurlijk; 
rede- en taalkundige ontleding werd een weinig 
beoefend, voldoende voor den boerenstand. 
Doch het rekenen uit het hoofd was hier, 
gelijk schier overal in dit schoolressort, eene 
onbekende zaak’.

De betere schoolmeubelen zijn er op de lagere 
school in Gestel blijkens het gemeenteverslag 
van 1851 ook gekomen. Daarin wordt 
gesteld:  ‘Het schoolhuis en schoollokaal en 
onderwijzerswoning bevinden zich in eenen 
goeden staat, het schoollokaal heeft eene 
merkelijke verbetering ondergaan en strekt 
zeer tot gerief der leerlingen’. De schrijf- en 
zitbanken zijn geheel vernieuwd. Er zijn nieuwe 
schrijfborden en letterkast aangeschaft en dat 
alles voor 465 gulden, een aanmerkelijk bedrag, 
waarin de provincie voor 100 gulden heeft 
bijgedragen, voor een gelijk bedrag het Rijk en 
voor de rest de ingezetenen.

Het toenmalig gemeentebestuur heeft met de 
aanstelling van de nieuwe hoofdonderwijzer A.A. 
Groos en het nieuwe meubilair en verbeterde 
onderwijsmethode een aanzienlijke verbeterslag 
gemaakt. Er is nu ook weer een ondermeester, 
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P. de Lang. Of die verbeteringen zich ook in 
de leerlingaantallen hebben vertaald, kunnen 
we niet vaststellen, maar het aantal van 280 
leerlingen in 1851, dat in 1856 is gestegen tot 
295, zou later niet meer gehaald worden. Daar 
zal onder andere de nieuwe onderwijsvrijheid, 
die met de nieuwe grondwet van 1848 werd 
verkregen, aan hebben bijgedragen. Er 
ontstonden namelijk nieuwe schoolinitiatieven.

Na 1850: nieuwe schoolinitiatieven
We zijn over de periode na 1850 tamelijk goed 
geïnformeerd, omdat de sturing die het Rijk 
vanwege de nieuwe grondwet wilde geven, 
ook vroeg dat gemeenten het aantal scholen, 
leerkrachten en het schoolbezoek zouden 
monitoren. Gemeenten moesten vanaf 1851 
gemeenteverslagen inzenden, waaruit die 
gegevens – helaas niet zonder hiaten – kunnen 
worden gehaald.

Zo blijkt dat er in augustus 1851 sprake is 
van de oprichting van een bijzondere school 
der tweede klasse, een particuliere Franse 
kostschool waar onderwijs zou worden gegeven 
in de ‘Nederduitschen, Fransche, Hoogduitsche 
en Engelsche Talen’. De aanvrager was J. 
Reelick, die de 2e rang bezat. De in 1820 
geboren Oosterhouter had in ’s-Hertogenbosch 
gewoond en gewerkt, maar had besloten met 
vrouw en drie kinderen naar Sint-Michielsgestel 
te komen. Hij vestigde zich op 19 juli 1851 aan 
de Heeselaar nr 111 (a)19. De aanvraag voor de 
school werd gedaan bij het gemeentebestuur, 
die daarop advies moest geven aan Den Haag. 
Hoewel het gemeenteverslag van de jaren erna 
meldt dat de onderwijzer ‘alle lof toekomt’ en 
het dus schijnt dat de school is opgericht, is het 
initiatief geen lang leven beschoren geweest. 
In maart 1854 wordt de school verplaatst naar 
Empel.

Er is een tweede initiatief in 1852, waarbij het 
weer gaat om een bijzondere school van de 
tweede klasse, ‘staande onder het toezicht van 
Monseigneur J Zwijsen. Ditmaal is het Cornelis 
Antonius Bartholomeus Boelaars, schoolmeester 
der 2e rang, die een jongensschool wil 
oprichten ‘alwaar in de Nederduitsche, 
Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen’ 
onderwijs wordt gegeven, ‘zoo mede voor de 
zang en piano’. Ook voor dit initiatief wordt 
toestemming verleend. Het betreft hier de 
eerder genoemde school van de fraters van 

Tilburg, De Ruwenberg. Boelaars woonde in 
wijk D aan de Stokhoek nr. D40 en stond in het 
bevolkingsregister van 1853 geregistreerd als 
kostschoolhouder.

Zij zou een aanmerkelijk langer leven beschoren 
zijn dan het initiatief van Reelick. ‘Deze school 
voor zeer jonge kinderen ingerigt is als zeer 
doelmatig te beschouwen en het onderwijs 
aldaar genoten wordende is hoogst doelmatig’ 
meldt het gemeenteverslag tevreden. Het eerste 
jaar bevinden zich reeds 62 ‘kostleerlingen’ op 
deze school; zij groeit voorspoedig en wordt al 
gauw een geduchte concurrent van de openbare 
school en zou haar vanaf ongeveer 1865 in 
aantallen gaan overtreffen (zie tabel 2). In 1856 
telt zij naast het hoofd vijf ondermeesters van de 
3e en drie van de 4e rang, welke geëxamineerd 
zijn voor de Franse, respectievelijk Duitse taal. 
Het verloop van deze katholieke Franse school 
is tot 1877 in de gemeenteverslagen te volgen.

Of de in het bevolkingsregister van 1870 
genoemde Johannes Jansen, kostschoolhouder 
en woonachtig in wijk C, nr 27, een opvolger van 
Boelaars was of dat het hier een nieuw initiatief 
betrof, is vooralsnog niet duidelijk.

Er is in het midden van de negentiende eeuw 
nog geen sprake van wettelijk vastgelegde 
schoolleeftijden. Ouders bepaalden zelf tot 
welke leeftijd zij hun kinderen naar school 
lieten gaan en of en wanneer zij hen naar het 
vervolgonderwijs stuurden. Het is dus goed 
mogelijk dat 10-, 11- of 12-jarigen of nog jongere 
kinderen naar de Franse school gingen. Daar 
verwijst ook de hierboven gestelde zinsnede, 
dat de school was ingericht voor zeer jonge 
kinderen, wel naar.

Franse scholen, het is particulier onderwijs, 
werden bezocht door kinderen van de gegoede 
burgerij. Sint-Michielsgestel liep niet erg voorop 
want volgens het onderwijsverslag van de 
regering uit 1835 waren er in dat jaar al 97 
Franse dag- en kostscholen, waarvan de meeste 
in Brabant, maar nog niet in Sint-Michielsgestel. 
Daarnaast zou er een ontelbaar aantal Franse 
dagscholen van privé onderwijzers zijn geweest, 
waar landelijk geen zicht op was20.

Ook voor de jongste kinderen ontstonden 
schoolinitiatieven. In 1852 wordt een eerste 
klein kinder- of bewaarschool gemeld. Volgens 
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het gemeenteverslag waren er 16 kinderen. De 
school had ten doel ‘hoe klein ook hun verstand 
en begrip (de kinderen) zoo veel mogelijk te 
ontwikkelen’. Het jaar erop, in 1853 worden in 
het gemeenteverslag twee klein kinderscholen 
gemeld, met tezamen 21 kinderen. De aantallen 
waren dus beperkt.

Armenonderwijs
De schoolopziener had er in 1844 al op 
gewezen dat er in Sint-Michielsgestel weinig 
werd gedaan aan het onderwijs voor de armen. 
Het was al sinds 1830 mogelijk scholen op te 
richten voor arme kinderen, als die scholen 
een initiatief waren van het Armenbestuur, 
maar zover was het in Sint-Michielsgestel 
nog niet gekomen21. Armen waren er in Sint-
Michielsgestel wel. In 1846 verkeerden 130 
gezinnen in de grootste armoede. Het aantal 
moet in de jaren erna zijn toegenomen. In 1846 
mislukte de aardappeloogst, in 1849 was er 
een cholera-epidemie, in 1850/1851 en ook 
in 1855 was er een watersnood. De noden 
stapelden zich op. Die nood en de onmacht 
van de gemeente om er uit eigen middelen 
voldoende aan te doen, leidden in december 
1850 tot de oprichting van een afdeling van de 
Vincentiusvereniging. De eerste activiteit richtte 
zich op de inzameling van gelden onder de 
burgerij. Tot de meer structurele oplossingen 
behoorde in het eerste jaar van haar bestaan 
de oprichting van een koehaarspinnerij, 
waarin mannelijke jeugd te werk werd gesteld. 
Aanvankelijk was die spinnerij gevestigd in 
de benedenlokalen van het gemeentehuis, 
vanaf 1853 in de door de Vincentiusvereniging 
gekochte Schildershoeve. Voor de vrouwen en 
meisjes werd het initiatief tot een vlasspinnerij 
en een linnenweverij genomen, mogelijk 
als thuisindustrie. Er bestonden in Sint-
Michielsgestel vier (thuis)weverijen. In 1857 

waren er in de koehaarspinnerij 70 jongens 
werkzaam. In de vlasspinnerij werkten in 1876 
nog 40 vrouwen. Het werk in de koehaarspinnerij 
verdween voor de jongens toen in 1874 het 
Kinderwetje van Van Houten werd aangenomen 
dat kinderarbeid verbood.

Tot de oprichters van de vereniging behoorde 
hoofdonderwijzer Groos. Hij was zelfs van 1851 
tot 1853 president van de vereniging. Geen 
wonder dus dat de vereniging ook aandacht 
had voor het onderwijs. Het leidde – met 
(financiële) steun vanuit het seminarie en van 
de pastoor – in 1855 tot de oprichting van een 
‘bijzondere meisjesschool der eerste klasse 
voor arme meisjes (en desnoods behoeftige 
jongens)’ met twee leerjaren en gevestigd in de 
Schildershoeve, die vanaf toen ‘Schildershof’ 
werd genoemd. In 1858 wordt er een tweede 
lokaal bijgebouwd.

De aanvraag tot de school werd in februari 1856 
door mej. Antonetta Smulders als onderwijzeres 
gedaan. GS gaan akkoord, maar alleen met 
een school van de tweede klasse. In de 
gemeenteverslagen wordt de school beurtelings 
een school van de tweede en van de eerste 
klasse genoemd. Een viertal burgermeisjes 
belastten zich met het geven van onderwijs aan 
kinderen uitsluitend afkomstig uit behoeftige 
gezinnen. Hoewel het een school voor arme 
meisjes werd genoemd, waren er ook jongens, 
zij het in minderheid. in 1859 waren er in januari 
96 meisjes en 51 jongens en in juli 80 meisjes en 
18 jongens. Voor de middag kregen de meisjes 
‘wetenschappelijk onderwijs’, taal en rekenen, 
na de middag onderwijs in handwerken. Wat de 
jongens dan te doen krijgen is niet duidelijk.

Links de kop van de Schildershoef in 1980, gelegen aan de Schildershof, rechts de zijgevel in 2009, gelegen langs en 
gezien vanaf de Schijndelseweg (foto 1980: BHIC identificatienr. PNB001060860, foto 2009: Heemkundevereniging, 
Thijs Braam)
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Het was liefdadig onderwijs. Dat kan 
worden afgeleid uit het feit dat de latere 
vergunningsaanvragen gebaseerd waren op 
art 7 lid C van de wet van 1857, ‘die geldt voor 
hen, die van het geven van lager onderwijs geen 
beroep maken en zich zonder geldelijke beloning 
daartoe bereid verklaren, maar daartoe wel een 
vergunning behoeven’.

Antonetta Smulders wordt in 1859 op school 
bijgestaan door Maria C.L. Groos en G.W.J. 
Korff, Maria Smulders en Petronella Spierings. 
Maria is de in 1839 geboren dochter van het 
hoofd van de openbare school, Korff is de 
hulponderwijzer die van 1856 tot 1863 ook 
secretaris was van de Vincentiusvereniging. 
De andere twee dames zijn waarschijnlijk 
familieleden van de twee gemeentebestuurders 
van die naam. Het initiatief voor deze arme 
meisjesschool werd dus gesteund vanuit de 
gemeente en de openbare school. Ze had 
gevolg voor de openbare school, zoals te zien 
is in tabel 2, waaruit blijkt dat de oprichting van 
de meisjesschool ten koste ging van het aantal 
leerlingen op de openbare.

Het onderwijs op die school bleef qua 
organisatie een zaak voor de meest 
vooraanstaande burgerij. In 1865 werd de 
vergunning tot het geven van lager onderwijs 
door GS verleend aan E. Eijkemans, A. van den 
Oetelaar, P. Smulders, L. van de Westelaken en 
F. Poos en in 1866 aan Mej. A Verhagen en A. 
Groos. Mej. M van Osch en W. Smulders werden 
afgewezen.

In 1879 wordt in de kom van het dorp het 
Liefdesgesticht gebouwd en betrokken door 
religieuze zusters. Zij vestigen er ook een 
bewaarschool voor ca. 30 kinderen en een 
taalschool voor nog eens 30. In 1882 kwam 
er een einde aan het meisjesonderwijs in de 
Vincentiusschool en vond overdracht van die 

school plaats aan de Eerwaarde zusters. De 
schoollokalen en de koehaarspinnerij werden 
verbouwd tot twee woningen.

Met betrekking tot de leerlingaantallen van 
de kloosterschool kon voor 1887 88 kinderen 
worden genoteerd, het jaar erop 93. Met 
uitzondering van 1891, als er maar 44 
kinderen op de school zitten, blijft de omvang 
schommelen tussen de 70 à 90 kinderen.

Een avondschool
Naast het initiatief tot een armenschool wordt 
in het midden van de vijftiger jaren nog een 
schoolinitiatief genomen. In oktober 1855 
wendt pastoor Lambertus van der Dussen 
zich namens het Burgerlijk Armbestuur tot 
burgemeester M. van de Westelaken voor de 
oprichting van een lagere burgerlijke school 
der 2e klasse voor arme en behoeftige jongens 
van meergevorderde leeftijd. De oprichting 
wordt nuttig en doelmatig geacht en zonder 
kosten voor de gemeente. De gemeenteraad 
is akkoord. De schoolopziener stelt echter dat 
er geen sprake kan zijn van een school der 
tweede klasse, maar van de eerste klasse. De 
pastoor heeft geen ‘handevasten onderstand of 
bezoldiging’ nodig en kan met de schoolgelden 

Het liefdesgesticht Huize Adrianus rond 1900. Links 
op de foto villa de Brenthof. (foto BHIC, identificatienr. 
FOTOSM.1063)
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Aantal schoolgaande kinderen in Sint-
Michielsgestel per 15 jan22 

 Openbare lagere 
school 

Meisjes 
school 

Franse 
jongens 
school  J M Tot 

1851 210 70 280 0 0 
1852 152 134 286 0 62 
1853 156 135 291 0 100 
1854 128 124 252 0 142 
1855 147 124 271 0 149 
1856 169 126 295 0 138 
1857 151   79 230 73 148 
1858 146   67 213 74 145 
1859 204   18 222 147 140 
1860 185   14 199 139 130 
1861 146   23 169 120 102 
1862 t/m 1869: cijfers ontbreken 

 1870 112 47 159 61 230 
1871 133 56 189 51 238 
1872 146 72 218 61 248 
1873 135 85 220 39 256 
1874 132 78 210 49 261 
1875 135 90 225 52 266 
1876 143 89 232 62 264 
1877 148 88 236 50 263 
 
 
Een avondschool 

 
Naast het initiatief tot een armenschool wordt in het midden van de vijftiger 

jaren nog een schoolinitiatief genomen. In oktober 1855 wendt pastoor Lambertus 
van der Dussen zich namens het Burgerlijk Armbestuur tot burgemeester M. van de 
Westelaken voor de oprichting van een lagere burgerlijke school der 2e klasse voor 
arme en behoeftige jongens van meergevorderde leeftijd. De oprichting wordt nuttig 
en doelmatig geacht en zonder kosten voor de gemeente. De gemeenteraad is 
akkoord. De schoolopziener stelt echter dat er geen sprake kan zijn van een school 
der tweede klasse, maar van de eerste klasse. De pastoor heeft geen <BEGIN 
CITAAT> ‘handevasten onderstand of bezoldiging’ <EINDE CITAAT> nodig en kan 
met de schoolgelden en kostpenningen voldoende uit de voeten, wordt er gesteld. 
GS gaat op 14 dec 1855 akkoord.  
 De term ‘meergevorderde leeftijd’ is wat eufemistisch, want in de 
zomermaanden konden er kinderen terecht van vijf jaar en ouder, maar in de 
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en kostpenningen voldoende uit de voeten, 
wordt er gesteld. GS gaat op 14 dec 1855 
akkoord.

De term ‘meergevorderde leeftijd’ is wat 
eufemistisch, want in de zomermaanden konden 
er kinderen terecht van vijf jaar en ouder, maar 
in de wintermaanden werden alleen kinderen 
toegelaten vanaf acht jaar en zijn het alleen 
jongens. Het gaat hier ongetwijfeld om de 
avondschool die in 1856 van start zou gaan. De 
arme en behoeftige kinderen werden veelal in 
het arbeidsproces ingezet en konden zodoende 
in de avonduren nog wat scholing ontvangen. 
De school werd gevestigd in het gebouw van de 
Vincentiusvereniging, zodat zij ook gemakkelijk 
kon worden bezocht door de jongens die 
overdag in de koehaarspinnerij werkten.

Vermoedelijk is de avondschool vóór 1870 weer 
opgehouden te bestaan. Vanaf 1862 en tot 1870 
ontbreken de gemeenteverslagen en kunnen we 
het bestaan niet controleren en na 1870 wordt 
de avondschool niet meer genoemd. 

Overig onderwijs
Huisonderwijs was er nog steeds. In 1860 had 
in Sint-Michielsgestel onderwijzeresse Hendrikje 
van Boxtel een akte als huisonderwijzeresse in 
handwerken voor meisjes.

Verder werd er vanaf de veertiger jaren op 
veel plaatsen in Brabant herhalingsonderwijs 
(een avondschool) gegeven, maar dat maakte 
nooit grote vlucht. Bij de reorganisatie van het 
lager onderwijs in 1860 werd de imperatieve 
bepaling opgenomen dat aan een lagere 
school voor kosteloos onderwijs en de 
openbare tussenschool zogeheten zondags- en 
herhalingsonderwijs zou worden toegevoegd, 
maar dat haalde landelijk gezien weinig uit. In 
1871 werd de bepaling opnieuw gesteld en werd 

er ook daadwerkelijk aan getrokken. Effect bleef 
echter doorgaans uit.

In Sint-Michielsgestel zal pas aan het begin 
van de twintigste eeuw het herhalingsonderwijs 
zijn gestart, misschien eerder. In ieder geval 
vanaf 1912 worden de onderwijzers van de 
Gestelse openbare school beurtelings benoemd 
als onderwijzer voor het herhalingsonderwijs. 
Zondagsscholen in het bijzonder onderwijs 
richtten zich vaak op het godsdienstonderwijs 
23.

Resumerend zijn er vanaf 1857 dus voortaan 
de openbare school onder leiding van de heer 
Groos en twee bijzondere scholen, te weten de 
school voor arme meisjes van mej. Smulders 
en de Franse school van de heer Boelaars. Een 
derde bijzondere school is de avond-vakschool. 
Daarnaast zijn er twee kleine bewaarscholen, 
een seminarie en een doofstommenschool. 
Dat is vanaf dat moment het schoollandschap 
in Sint-Michielsgestel. Dit landschap verandert 
pas weer als in 1879 het kerkbestuur van de 
parochie van Sint Michaël een bijzondere lagere 
school voor meisjes opricht.

Samenvatting
In de eerste helft van de negentiende eeuw is 
er weinig over onderwijsontwikkeling in Sint-
Michielsgestel te melden. De eerste schoolwet 
van 1806 bracht neutraal openbaar onderwijs. 
Het onderwijs was eerder al een gemeentelijke 
taak en bleef dat ook. Huisonderwijs was in 
beperkte mate toegestaan. De school stond 
naast de kerk, waarvan het schip in 1836 
instortte. Dat en de overigens slechte staat van 
onderhoud heeft het gemeentebestuur ertoe 
doen besluiten in 1840 een nieuwe school buiten 
de kom, in de Heesakkers, te bouwen. Enkele 
jaren erna heeft de schoolopziener commentaar 
op de kwaliteit van het onderwijs en op het feit 
dat er te weinig wordt gedaan aan het onderwijs 
voor de armen. Als dan in de vijftiger jaren 
enkele rampen op elkaar volgen en de bevolking 
verarmt, worden er toch pogingen gedaan om 
voor die categorie onderwijsvoorzieningen op te 
tuigen.

De godsdienstvrijheid die begin negentiende 
eeuw werd verworven leidde ook tot initiatieven 
van de katholieken. Er komt in 1815 een 
kleinseminarie en in 1839 een school voor 
doofstommen. De vrijheid van onderwijs wordt in 
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de nieuwe grondwet van 1848 officieel geregeld. 
In 1852 wordt De Ruwenberg als nieuwe school 
gesticht.

Daarnaast bleven de particuliere initiatieven. 
Een initiatief van de heer Reelick mislukt. Er was 
of er kwam een enkele bewaarschool. En er was 
nog wat huisonderwijs voor meisjes. In 1879 
beginnen de zusters een bewaarschool en een 
lagere school in het klooster.

1 Met dank aan Jef van Veldhoven, voor zijn kritische blik en de bronnen die hij aanleverde.
2 Den Heertgang mei 2017, pag. 8-18
3 2016: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolwet_(Nederland)#cite_note-1
4 P. Boekholt en E de Booij: Geschiedenis van de school in Nederland, 1987, pag 100.
5 Gemeenteverslagen van 1 mei, 1 september, 30 oktober 1799, 4 februari en 14 maart 1800.
6 BHIC Toegangsnummer 5039, inventarisnr 6: Resolutieboek van Drost en Schepenen 1799-1810.
7 Boekholt, pag 100.
8 W. Heesters en C Rademaker: Sint-Michielsgestel. Een historische verkenningstocht, 1994, pag 174; Cees ter 

Stege: Beekvliet 200 jaar buitengewoon, 2015,pag. 17
9 BHIC, Toegangsnr 5184, Sint-Michielsgestel 1811-1934, inventarisnummers 1301-1307.
10 De naam is in het originele stuk niet goed leesbaar.
11 In het stuk is ‘Geffen’ doorgehaald en veranderd in ‘St MichielsGestel’.
12 Dirk van Hinloopen Labberton. Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, 

sedert den jare 1801, Van Goor, 1841, 116-125; J. Oomkens: Verzameling van wetten, besluiten en 

verordeningen op het lager onderwijs, sedert den jare 1795, 1844. Oomkens geeft het besluit van 27 mei 1830.
13 Hetgeen een opvallend laag percentage bijzondere scholen is (nl 14%). Dezelfde auteur meldt voor de 

landelijke gegevens 2832 scholen, waarvan 642 bijzondere scholen (is 23%) Belinfante: Handelingen van de 

regering en de Staten-Generaal over de herziening der grondwet: Derde deel, 1841, 477.
14 http://www.schijndelse.nl/SSB/V_Kweek_1.html
15 JJM Franssen: De Bossche arbeider in zijn werk en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, 

1976, 382. Franssen oriënteert zich op de befaamde historicus Brugmans, die hoewel zeer productief ook als 

oppervlakkig in zijn werk wordt beschouwd en een zeker cultuurpessimisme aan de dag legde.
16 Voor een kort historisch overzicht, zie: M. Rietveld, J Sturm, S Miedema: Vrijheid van onderwijs en sociale 

cohesie in historisch perspectief. In: Pedagogiek, 2003, 23e jaargang, 97-108. Internet:
17 http://en.aup.nl/wosmedia/3524/vol_23_nr_2_-_vrijheid_van_onderwijs_en_sociale_cohesie_in_historisch_

perspectief.pdf
17 Provinciale en ’s-Hertogenbossche Courant dd 9 febr 1925. (te raadplegen via www.Delpher.nl). Antoine 

(Anthonius) Groos had een zoon Jan Cornelis, die in 1871 als hoofd der school in Den Dungen werd benoemd.
18 R Reinsma: Het lager onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de 

hoofdinspecteur Wijnbeek. In: Varia Historica Brabantica II, 1966.
19 Echtgenote was Berdina van der Pluijm, in 1817 te ’s-Hertogenbosch geboren. In Gestel kreeg het echtpaar 

nog twee kinderen. BHIC; Registers van Patentschuldigen 1852/1854. De school was gevestigd in wijk B.
20 Boekholt pag 129.
21 Belinfante: Handelingen, pag. 476.
22 Boekholt wijst op de verschillen in de meetmethoden, die ook per tijdvak anders kunnen zijn. 1987, pag 170
23 Franssen, 1976, 398.

Schoolplicht is er nog niet in deze tijd, dus 
kinderen konden op verschillende leeftijd naar 
school worden gestuurd en er ook weer vanaf 
worden gehaald. Maar ook het schoolaanbod 
was verschillend. Zo ontstond er steeds meer 
standsonderwijs en stuurden ouders hun 
kinderen naar die school die hen het beste 
paste. Op deze onderwerpen zal in de volgende 
aflevering worden ingegaan en zullen we 
de openbare lagere school haar einde zien 
naderen.
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HET HEIKE VOLGENS ADRIAAN VAN ERP

Ruud van Aart, Robert van Erp, Jef van Veldhoven.

“Het gaat me eigenlijk alleen maar om het Heike”, zei Adriaan. We hadden al een tijdje over zijn 
jeugd zitten praten, maar bij dat Heike werd hij eigenlijk wel het meest enthousiast. Daar kan 
hij uren over praten, zei Tonnie, zijn vrouw. Vanmiddag als je weg bent horen we vast en zeker 
er nog steeds over. Ik was er om met Adriaan van Erp te praten over vroeger, over zijn jeugd, 
over het leven op de Theereheide, omdat hij dat graag wilde delen en omdat er misschien 
een verhaal in zat. Ondanks zijn leeftijd, 87 jaar nu, zijn beperkingen in het zicht en bij het 
lopen, was zijn geheugen nog prima, zei hij, niet zonder enige trots. Wij, ik was er met Jef van 
Veldhoven, konden het contoleren en het klopte. Jef had al eens eerder met hem gesproken en 
de herinneringen van Adriaan gedeeltelijk aan het papier toevertrouwd, maar van een vervolg 
was het nog niet gekomen. Ook Jef heeft interesse in de geschiedenis van Theereheide omdat 
hij er woont en hij heeft er indrukwekkend veel over opgezocht en uitgezocht. Over heel Gestel 
trouwens.

Adriaan woont na een werkzaam leven in de 
schildersbranche al lang in de Nieuwstraat, 
naast zijn broer Wil, die net als hij en trouwens 
ook drie andere broers als vennoten in het 
schildersbedrijf van hun vader werkzaam zijn 
geweest. Vader was er in 1968 mee gestopt en 
zij hadden gevijven de zaak overgenomen. Zijn 
tijd was in 1996 gekomen en de vier broers zijn 
jaar na jaar daarna ermee gestopt. Ze volgden 
in leeftijd snel op elkaar. Nu werken twee zoons 
en een neef in het bedrijf. De kinderen van de 
anderen hadden niet zo veel belangstelling om 
op te volgen. Er zitten er “in de muziek”, zei 
Adriaan en omdat Wil, de jongste broer, twee 
meisjes had, zat daar ook geen opvolging. 
Zodoende.

Afbeelding boven: Anna van Campen-van den Broek aan het werk bij de put, die bij hun boerderij stond. Is ze wasgoed 
aan het schoonschrobben? Het huisje op de achtergrond is rond 1950 afgebroken. Daar woonden de buren van Anna. 
De foto is dus in de 40-er jaren gemaakt. (foto uit familiearchief Roel van Campen)

Het zijn al vier generaties schilders, want niet 
alleen vader Joske, maar ook opa Janus van 
Erp was schilder, de laatste in dienst van het 
Instituut, het Instituut voor Doven. Daar was ook 
de vader van Adriaan in dienst getreden tot het 
besluit viel om een eigen bedrijf te starten. Dat 
was in juni 1929. En in 1947 was Adriaan bij 
zijn vader komen werken. Na de overstroming 
van 1953 kregen we veel werk in het land van 
Heusden en Altena, zei hij, dus in Gestel zelf 
hebben we niet zo veel geschilderd.
Hoe of dat zij er heengingen, wilde Jef weten. 
Ze gingen met de bus, vader en zoons. Om half 
zes op en dan met de fiets naar Den Bosch. 
Op Lombok, daar waar nu het gebouw van 
de PNEM (nu Essent) staat, stapten ze op de 
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Twee zusjes van Adriaan van Erp, Ciska en Mien 
poseren op de motorkap van de DKW. (foto uit 
familiearchief Adriaan van Erp)

Zo’n auto had de familie van Erp. Op deze foto laat 
Marinus van Alebeek uit Hintham zijn auto zien. (foto 
BHIC, https://deautovanmnopa.nl)

lijnbus van ALAD (Altena’s Lokale Autobus 
Diensten) naar Heusden. Dat was vroeg op en 
laat thuis en de blikken verf gingen in de bus 
mee. Ladders en dergelijke konden op het werk 
geleend worden. De wens naar eigen vervoer 
was er natuurlijk al snel en er werd een auto, 
een DKW, aangeschaft. “Er reden toen in Gestel 
maar een paar auto’s rond. De dokter had er 
natuurlijk een, maar veel reed er nog niet rond”, 

Adriaan van Erp tekende een schets van de Theereheide 
en enkele detailschetsen. Op deze schets een 
gedetailleerde uitwerking van Het Heike, met alle huizen 
die er stonden. De huisnummers dateren van vóór 1952, 
toen een nieuwe nummering werd ingevoerd. (afbeelding 
uit archief Adriaan van Erp)

Op deze foto uit 2007 de vijf gebroeders van Erp, die in 1968 het schildersbedrijf van hun vader overnamen. Alle vijf 
hebben zij ook een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun verdiensten voor de gemeenschap. Van links naar 
rechts: Adriaan (* 1933), Toon (* 1936, † 2017), beiden onderscheiden in 1996, Harrie (* 1932) onderscheiden in 2002, 
Ben (* 1941), onderscheiden in 2002 en Wil (* 1944), onderscheiden in 2005. (foto uit familiearchief Adriaan van Erp)

zei Adriaan.

Het heike
Ze woonden op de Theereheide. “Echt op de 
heide, of tenminste aan de rand ervan, want 
je hebt het grote gebied van de Theereheide 
en je hebt het heike, waar het zanderig was 
en waar het pijpenstrootje groeide en waar 
ruig struikgewas, brem, berken, vliegdennen, 
enzovoort het beeld bepaalden. Waar de 
brandnetels groeiden in een soort moerasje en 
waar jaarlijks een nachtegaal broedde en waar 
ook een paar kleine vennetjes waren waar in 
de winter water in stond, maar die in de zomer 
droog vielen. De rest van Theereheide was 
bouwland, weide, roggevelden en zo meer en 
er was het Gemeentebos”. Op de heide lagen 
stuifduinen en voor het oog golfde en glooide het 
land. Er waren hoge en lage stukken. Er waren 
percelen die waren omzoomd met eikenbomen
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Blik op de Campanulastraat en Ericastraat, vanaf de driesprong Campanulastraat-Directeur van Beekstraat. Links op de 
foto een dubbele rij eikenbomen. Daartussen liep vroeger het verlengde van de huidige Van Overbeekstraat. Dat ging 
met een boog naar de huidige Monseigneur Hermuslaan. Achter de eikenbomen begon vroeger Het Heike, dat links van 
de Campanulastraat en Ericastraat lag en doorliep tot iets voorbij de huidige Goudenregenstraat. (foto juli 2018, heem-
kundevereniging, Thijs Braam)

en er waren kleine bosschages. Aan de andere 
kant van het heike, gerekend vanaf waar ze 
woonden, lag een roggeveld wel een meter 
hoger dan de hei. Het was een bijzonder gebied.

Het was niet zo’n groot huis waar ze woonden 
en het was ook nog eens gesplitst. Dat wil 
zeggen er woonden twee gezinnen. Het lag 
aan een zandpad langs het heike. Overal lagen 
in de dertiger jaren nog zandpaden. Alleen de 
hoofdwegen waren bestraat. De Theerestraat 
was geasfalteerd tot aan Halder en liep toen 
als kasseienweg nog recht door het gehucht 
zelf. Nu rij je er met een boog omheen. De 
Heistraat die nu Esscheweg heet was bestraat 
met keien, kinderkopjes. Aan de ene kant van 
het dubbelhuis woonden opa en oma en na 
haar overlijden in 1948 opa alleen. Aan de 
andere kant woonde zijn vader Joske en moeder 
Ciska Blummel met Adriaan en geleidelijk al 
die andere kinderen die er nog zouden komen. 
Drie generaties bij elkaar. Het huis was niet zo 
heel groot, want het had maar drie slaapkamers. 
Het secreet stond buiten, “maar dat was bij alle 
huizen in de buurt zo”, herinnerde Adriaan zich. 
Zijn ouders waren er in 1930 komen wonen, 
thuis ingetrouwd, hetgeen als een voorrecht 
moet worden beschouwd, want zijn ooms en 
tantes hadden dat voorrecht niet gehad. Twaalf 
kinderen werden er geboren, waarvan er twee 
vroeg overleden, eerst een broertje op de leeftijd 
van twee en een half jaar en later een broertje 
van slechts een half jaar oud.

Het huis was toen echt veel te krap en 
uiteindelijk in 1952 is het gezin naar Halder 
verhuisd. Het huis op nr E36 was van Jan 
van Hamond, die klompenmaker was en café 
hield. maar kwam in dat jaar in de openbare 
verkoop. De vader van Adriaan had het kunnen 
kopen voor 8.900 gulden, nadat het voor 
5.100 gulden was ingezet. Het nieuwe huis 
had een bedrijfsruimte. Het café werd na de 
koop uitgebaat door moeder, Brouwerij De Drie 
Hoefijzers werd leverancier en de bedrijfsruimte 
werd geschikt gemaakt voor het schildersbedrijf. 
Het café had geen naam, maar moeder maakte 
er ‘Vooruitzicht’ van. Dat kwam in een ronde 
boog op een lichtbak te staan, die voor het raam 
gehangen zou worden. Bij het woordje ‘boog’ 
maakte Adriaan een weidse beweging om de 
ronding aan te geven. De naam moest aangeven 
dat er een goede toekomst in het verschiet lag. 
Toen het café weer verkocht werd aan dochter 
Cisca en haar man Piet van Doorn werd het heel 
prozaïsch ‘Dommelzicht’ genoemd. Dat is een 
heel ander uitzicht.

Het Heike was zogezegd, niet heel erg groot. 
Het lag zo’n honderd meter ten zuiden van de 
Theerestraat, zeg maar in het gebied tussen 
de huidige Ericastraat, Goudenregenstraat, 
Berkenlaan en Mgr. Hermuslaan. Je liep er 
tegenover het tussen 1908 en 1910 gebouwde 
Instituut vanaf de Theerestraat in via ‘de Straat’, 
een zandweg waarlangs zich aan beide zijden 
een aantal huizen aaneen regen, zodat het 
beeld van een straat ontstond. Die straat heet 
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nu de Van Overbeekstraat. Er waren natuurlijk 
wel andere paden waarmee je er ook wel 
kon komen, ook vanaf de Heistraat. Het is 
vrijwel onvoorstelbaar dat de plek waar nu de 
huizenrijen met tuintjes vóór en achter die er 
nu staan in de dertiger jaren nog een prachtig 
stukje natuur was. Die nieuwbouw is er in 1958 
neergezet.

De grond zal wel goedkoop zijn geweest en 
de bewoners gemakkelijk uit te kopen. Er was 
behoefte aan woningen en zo verschenen de 
eerste huisjes, bungalowtjes die geringschattend 
‘kiepekooien’ werden genoemd, gebouwd door 
aannemer Van Pinxten en bij de oplevering 
feestelijk ingeluid door harmonie St. Michaël. Er 
zouden in de loop van de jaren nog veel meer 
huizen en huizenblokken volgen en zo zou er 
steeds meer van de heide verdwijnen.

De woningbouw was natuurlijk een radicale 
inbreuk op het gebied van de Theereheide, maar 
er was daarvóór ook al heel veel veranderd. 
Vóór 1800 was vrijwel het hele gebied van 
de Theereheide – de naam zegt het al – 

Eind vijftiger jaren van de 20e eeuw luisterde harmonie 
Sint Michaël de oplevering van het bugalowpark op. Veel 
bungalows zijn intussen verfraaid, andere compleet ver-
bouwd of vervangen door nieuwbouw. Slechts een paar 
verkeren nog in de oorspronkelijke staat. De buurt is in 
de loop der jaren nog groener geworden dan ze al was. 
(foto harmonie ca 1958 uit collectie Jef van Veldhoven, 
foto van bungalows in 2018 heemkundevereniging, Thijs 
Braam)

heide geweest en zij was in de loop van de 
negentiende eeuw steeds verder ontgonnen 
tot weide- en akkerbouwgebied. Ook aan de 
Theerestraat en aan de Heistraat stonden 
maar sporadisch huizen. De meeste huizen 
die er nadien zijn gekomen, zijn gebouwd 
in de loop van de twintigste eeuw, enerzijds 
omdat de bevolkingsdruk toenam, waarvoor 
huisvesting en nieuw landbouwareaal nodig 
was, maar anderzijds ook omdat er nieuwe 
werkgelegenheid in Gestel ontstond. Denk aan 
het doveninstituut, een seminarie, scholen en 
een bejaardenhuis, maar ook de aanleg van 
verharde wegen, de tramlijn, het postverkeer 
en de aanleg van het telefoonnetwerk brachten 
werk en werkgelegenheid met zich mee. Er 
kwamen op Theederheide meer uitspanningen, 
cafés en er kwamen verschillende winkeltjes 
waar men uiteenlopende waren verkocht. Soms 
werd er vanuit het woonhuis een winkeltje 
gedreven, meestal als bijverdienste. Je kon in 
zo’n winkeltje vaak van alles kopen. ‘Van een 
pond losse suiker tot een sportbroek aan toe’, 
zei Adriaan.
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DE THEEREHEIDE VANUIT DE LUCHT ROND 

1953

1 Theerestraat

2 Esscheweg (Heiweg, Heistraat)

3 Brug over de Dommel

4 Eikenlaan

5 Wouters Bosje

6 Hier liggen nu de sportvelden van SCI

7 Veld, in de volksmond het Heike

8 De Straat, nu Van Overbeekstraat

9 Het geboortehuis van Adriaan van Erp

HUIZEN IN DE HEI

A E 205

Dit huisje tegenover boerderij B was van het 

Armenbestuur van Gemonde en is rond 1950 

afgebroken. Daar woonde toen Hannes Danklof en 

de Rooi Anna. Zij verhuisden naar huisje I. (foto uit 

familiearchief Roel van Campen)

B E 204, later Theereheide 55

Deze boerderij van de Maatschappij ter bevordering 

van de Welstand onder landlieden werd in 1958 

gesloopt. Ze werd bewoond door Gerrit van den 

Broek en Sip van Campen en Anna van Campen-

van den Broek met hun zoons Tonny en Roel. 

Later werden op deze plek de sportvelden van SCI 

aangelegd. (foto uit familiearchief Roel van Campen)

C E 201, later Theereheide 58

De boerderij van Megens staat nog aan 

de Theereheide. (foto uit 1980, BHIC, 

identificatienummer PNB001060900)

D E 194, later Theereheide 45

Het huisje van Pietje van Eijndhoven was een van 

de vele arbeiderswoningen die er in de hei stonden. 

De familie verhuisde naar een nieuw huis in de 

Ericastraat, en drie maanden later werd het oude 

huisje gesloopt. (foto uit familiearchief van Frans van 

Eijndhoven)

Een gedeelte uit een luchtfoto uit 1953 van het gebied tussen Vught en Sint-Michielsgestel. (foto BHIC, identificatienummer FOTOVU.0945)

A B

HI
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E E 184, later Theereheide 38-39

Toen dit huis moest wijken voor de nieuwbouw 

woonde er de familie van Berkel, vader Harrie, 

moeder Wies van Berkel-Immens met hun kinderen 

Dick, Gé, Corrie en Hein en tante Nel van Berkel. 

Harrie was melkboer. Zij verhuisden naar een 

nieuw huis, dat pal naast het oude werd gebouwd 

als eerste van een blok. Toen het oude huis was 

afgebroken, werden de overige huizen van dat blok 

gebouwd. (foto familiearchief van Berkel)

F E 359, later Theereheide 23

De boerderij van Pau van Schijndel stond waar 

nu de kruising Berkenlaan – Mgr. Hermuslaan 

is. Gezien vanaf de Esscheweg stond ze op de 

Berkenlaan, net voor de kruising. De boerderj moest 

wijken voor “het bungalowpark”. (foto 1955, BHIC, 

identificatienummer FOTOSM.0565)

G E 161, later Theereheide 21, nu Mgr. 

Hermuslaan 73a

Een van de weinige huizen die bewaard bleven 

was in 1952 de woning van G. van der Bruggen-

van Pinxteren. Later kwam Christ van Grinsven 

er wonen, die voor zijn huis het Lindenplein zag 

ontstaan. (foto 2018, heemkundevereniging, Thijs 

Braam)

H E 162, later Theereheide 11

Dit huis van Marinus van de Langenberg stond op 

de hoek Papaverstraat-Sparrenlaan, op het terrein 

van de Roald Dahlschool. (foto ca. 1966, BHIC, 

identificatienummer FOTOSM.0800)

I E 196, later Theereheide 50

In dit armoedige huisje gingen Hannes Danklof 

en de Rooi Anna wonen, toen zij uit hun huisje 

tegenover Sip van Campen moesten vertrekken. 

Anna had een bok en wie een geit had, kon die daar 

voor twee kwartjes laten dekken. (foto ca. 1965, 

BHIC, identificatienummer FOTOSM.2610)

Een gedeelte uit een luchtfoto uit 1953 van het gebied tussen Vught en Sint-Michielsgestel. (foto BHIC, identificatienummer FOTOVU.0945)

C D E

FG
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Het dorp en de tijd waarin Adriaan opgroeide
Adriaan werd in hun huis aan ’t Heike geboren 
op 3 april 1931. De Dommel meanderde nog 
langs de Nieuwstraat. Kort erna werd op de 
kant van de Dommel een nieuwe kerk ingewijd, 
die daar gebouwd was ter vervanging van 
de oude in de kom van het dorp. Op zon- en 
feestdagen liep de hele familie naar die nieuwe 
St. Michaëlkerk. Opa in het zwart, oma met 
haar Brabantse muts. De hele familie ‘op 
z’n zondags’. De oude, in 1839 gebouwde, 
waterstaatskerk op de Plaats in de kom van het 
dorp stond er in 1931 nog, maar stond op de 
nominatie om afgebroken te worden hetgeen 
in 1932 ook daadwerkelijk gebeurde. Van de 
nieuwe kerk stortte het torengewelf in 1934 in, 
maar van al dit kerkelijk verval heeft Adriaan 
niets gemerkt. Natuurlijk niet, want hij was er 
amper. En evenmin heeft hij iets meegekregen 
van het auto-ongeluk in 1935, bij die nieuwe 
kerk waarbij vijf jongeren – verkenners uit Vught 
– de Dommelmeander in reden en verdronken. 
Adriaan is 7 jaar als er in juni 1938 een 
Koempoelan in Gestel wordt gehouden. Het was 
een groot evenement, want het trok zo’n duizend 
leiders en leidsters van de Verkennerij. Het werd 
zelfs bezocht door ZKH Prins Bernhard. Maar 
ook voor die gebeurtenis was hij te jong om het 
bijzondere ervan in te zien.Net als alle kleine 
kinderen herinnert hij zich eigenlijk weinig tot 

niets van zijn eerste jaren. Moeder bracht ‘m 
toen hij vier jaar werd naar de kleuterschool, 
in twee lokalen op de begane grond van het 
Adrianusgesticht, dat behalve de bejaardenzorg 
ook een lagere school en een naaischool 
voor meisjes had en een bewaarschool in 
twee lokalen op de begane grond, rechts 
bij de ingang. De twee zusters zijn hem wel 
bijgebleven: een grote en een kleine zuster. 

De grote non was streng, de kleine, zuster 
Benjamina, hartelijk en lief. Nee, de eerste echte 
herinneringen heeft hij van het begin van de 
Tweede Wereldoorlog en met name hoe twee 
Duitse vliegtuigen met een oorverdovend lawaai 
zo laag over het huis vlogen dat het leek dat ze 
de schoorstenen van het dak zouden raken. Dat 
heeft een blijvende indruk gemaakt. Maar van de 
bezetting zelf, nee, daar had je ook nauwelijks 
weet van. Veel kinderen hadden dat trouwens 
niet. De Duitsers waren gewoon binnen komen 
lopen, hadden het gezag overgenomen, maar je 
zag er niet veel en als kind merkte je er weinig 
tot niets van. Behalve dan dat de school twee 
maanden gesloten was omdat daar mensen vast 
gehouden werden. We moesten voor die tijd met 
de school uitwijken naar een andere locatie.

De lagere school was de katholieke school 
die toen op een plek stond dat nu het Willem-
Alexanderplein heet. Een school met een rij 
latrines aan de zijkant, een deels verharde en 
deels onverharde speelplaats. De school staat 
er niet meer en is ingeruild voor nieuwbouw. 
Ze hadden zes dagen per week school, dat wil 
zeggen op woensdag en op zaterdag beide 
alleen de voormiddag. Je liep er vanaf het heike 
een half uur op om op school te komen en 
tussen de middag moest je in de anderhalf uur 
pauze heen en weer.

De meesters hadden de wind eronder, maar 
buiten schooltijd hadden de kinderen de tijd 
om leuke dingen te doen of kattenkwaad uit 
te halen. Zo woonde op nummer 84, aan de 
Theerestraat, een alleenstaande man die 
we vanwege zijn handicap ‘bultje Nauwens’ 

1932 sloop van de oude kerk (foto d.d. 14 mei 1932, 
BHIC identieficatienummer. 1633-003937)

1938 Koempoelan in Sint-Michielsgestel. (foto BHIC d.d. 
12 juni 1938, identificatienummer 1633-003909)
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noemden. We plaagden hem ermee, vertelde 
Adriaan, maar hij was zelf ook niet voor de poes, 
zodat we dan enkele dagen om moesten lopen 
om thuis te komen.

Zus van der Meijden was een begrip op 
Theereheide, of eigenlijk in heel Gestel wel. 
Zij was de oudste dochter in het gezin van 
Jan van der Meijden, waar ze negen kinderen 
hadden. Jan runde aan de Theerestraat een 
houtzagerij en zijn vrouw hield een café, ‘Pas 
Buiten’ genaamd (E118). Alle kinderen waren 
nog minderjarig toen de ouders overleden. Er 
ontstond een probleem, maar er was ook een 
oplossing. De oudste kinderen wisten wel van 
wanten en bleken goed voor zichzelf op te 
kunnen komen. Frans was de oudste zoon en 
kreeg handlichting om de houtzagerij voort te 
zetten. Zus nam het café voor haar rekening 
en voedde onderwijl de kleinere kinderen op. 
Daarbij was er de hulp van Driek van der Steen 
die bij de houtzagerij in dienst was en die in 
het huis ernaast woonde (E117). Hij versleepte 
de gekapte boomstammen met de zogeheten 
‘mallejan’ van de plaats van kappen naar de 
werf om daar opgeslagen te worden. Op de werf 
woonde (E116) ook een ouder echtpaar Van de 
Steen.

Vanaf de inrit van de werf tot de latere 
Anemoonstraat lag een brede gracht die steeds 
vol lag met boomstammen (foto BHIC). Daar kon 
je fijn over heen wiebelen om vervolgens met 
natte sokken thuis te komen. Of je ging bij warm 
weer lekker koud water drinken bij Brabantia, 
de brouwerij aan de Nieuwstraat. Of spelen bij 
de kinderen die ook aan de heide woonden. 
Schaatsen – nou ja, krabbelen – in de winter op 
de kleine vennetjes voor het huis. Zwemmen in 
de twee vennen die wat zuidelijker op de hei
lagen. Voetballen als het niet regende en het 
goed weer was. Om dan vervolgens de schulp 
van je klomp te breken. Dan moesten we naar 
Toon van Buuren, de smid aan de overkant van 
de Dommel, naast de Zwaantjes, om ijzeren 
bandjes over de klomp te laten zetten. Mensen 
in de hei

Veel mensen hadden bijnamen. ‘Bultje’ was 
natuurlijk een scheldnaam en zo waren er wel 
meer, maar anderen kende je alleen met hun 
bijnaam. Enkele namen die Adriaan van Erp zich 
herinnert waren Willem Pak in Halder, Mies Tut, 
de Luik, de stomme, Thé de Rijf, Toon Knauw en 

ca. 1936 De werf van Van der Meijden, gezien vanaf de Theerestraat. 
In het huisje midden op de werf woonde in Adriaans jeugdjaren het 
echtpaar van der Steen. Op de achtergrond de witte boerderij van 
Frans Kuijpers. Wat verder naar rechts een rijtje woonhuizen. De 
bomen aan het einde van de sloot zijn de eikenbomen die eerder 
genoemd worden bij de foto van de Ericastraat. (foto BHIC, identifica-
tiekenmerk FOTOSM.0267)

Loesje Poep, de Hen, Jo van Piet van Toontjes 
en natuurlijk Piet van Toontjes, den Bobbes 
(Driek, Marinus, Harrie en Hendrik den Bobbes, 
die eigenlijk van de Tillaart heetten), de Pik, 
Zwart Antje, Toon Boon, de Geel Gon, de Rooi 
Anna, den Eimert en Toon Snor. Hoe ze aan die 
namen kwamen? Soms kon je het wel raden, 
maar soms heetten ze gewoon zo, je wist niet 
anders.

Op E176 in de Straat (nu Fresiastraat) woonde 
Hannes Spierings, loonslager, die in de 
wintermaanden bij de mensen thuis de varkens 
ging slachten. Naast de boeren hielden er 
toentertijd ook veel burgers een varken op na. 
Hannes was een goedaardige, wat hakkelende 
man. Als wij op woensdagmiddag Hannes 
zagen uitrukken trok geregeld een hele meute 
van jongens er achteraan, alleen al om de 
varkensblaas te mogen krijgen. Hannes beloofde 
dan dat wie het varken de kont zou kussen, 
de blaas zou krijgen. Dat durfden de meesten 
met veel bravoure dan toch wel. Die blaas kon 
worden opgeblazen en gedroogd. Zo kreeg 
je dan een niet geheel ronde bal, waarmee je 
toch nog aardig een partijtje kon voetballen. 
Blootsvoets, dat wel, want anders overleefde de 
blaas het niet.

Ook werd de blaas wel gebruikt om er een 
rommelpot van te maken. Daarmee werd op 
Vastenavond langs de deuren gegaan en werd 
erbij gezongen. “Rommelpotterij”, zo heette 
dat liedje. Zo’n rommelpot was een blikje met 
een klein beetje water, waarover de blaas werd 



|  Den Heertgang jaargang 24, november 201824

getrokken en met een touwtje vastgezet. In het 
midden prikte je een gaatje en stak je er een 
rietje doorheen. Als we dan – meestal met z’n 
drieën – de deuren langs gingen, hanteerde er 
één de rommelpot door met zijn hand al glijdend 
over het rietje te gaan, wat een soort oergeluid 
gaf, terwijl de andere twee daarbij het liedje 
zongen.

Rommelpotterij wordt in heel veel varianten 
gezongen. Adriaan gaf de volgende, ietwat 
ondeugende tekst:

Vrouwke ’t is vastenoavond
Ik kom nie thuis vur t’oavond
Oavond in de maneschijn
Als vader en moeder naar bed toe zijn
Koken wij een haantje
Als het haantje niet koken wil
Goan we noar de buren
Gaan we een potje schuren
Gaan we noar de fransen
Gaan we een potje dansen
Hier unne stoel en doar unne stoel
Op elke stoel een kussen
Vrouwke hou uwe kinnebak toe
Of ik sla er ene tussen
Tussen uw neus en tussen uw kin
kan nog wel een spekkoek in
Rommelpotterij, rommelpotterij
Gif me ene cent
Dan go’k verbij
Of unne appel of un peer
Dan kom ik het hele jaor nie weer.

Je liep bij de huizen gewoon over het erf 
achterom naar binnen om een vriendje op 

Hannes Spierings met zijn 
gezin, ca. 1930. Van links 
naar rechts: zoon Andries, 
vader Hannes, dochter 
Sien, moeder Hanneke en 
zoon Jos. Andries, werd la-
ter metselaar en werkte 40 
jaar als manusje van alles 
op het Instituut voor Doven. 
Hij verhuisde in 1959 naar 
de Rijndonksestraat in Den 
Dungen. We kregen de 
foto van Piet Goossens uit 
Den Dungen, die trouwde 
met Annie Spierings, een 
dochter van Andries.

te zoeken. Gemoedelijk was het, daar rond 
het Heike. Iedereen kende iedereen en ze 
hielpen elkaar ook. Een stuk van de hei 
was schijnbaar van Toon Sterks, althans, 
dat wordt gezegd, die in de Hei (E221), ter 
hoogte van de huidige Fuchsiastraat woonde 
en die bij zijn overlijden in de dertiger jaren 
daarvan grond had geschonken aan de 
Michaëlparochie. Die had op haar beurt die 
grond beschikbaar gesteld aan de Jonge 
Wacht, voorloper van de latere parochieel 
georganiseerde Katholieke Arbeiders Jeugd 
(KAJ) die daar dan hun activiteiten zouden 
kunnen organiseren1. De vele vrijwilligers 
ervan egaliseerden een stuk van de heide tot 
een speel- annex voetbalveld en bouwden er 
een blokhut bij die veel gebruikt werd en waar 
ook de jeugd van Gestel en in het bijzonder 
die van Theereheide gebruik kon maken.

De oorlogstijd
Zo weinig als we van de oorlog merkten, zo 
heftig was het einde ervan. “Ik was net veertien”, 
zei Adriaan “en het was geregeld consternatie 
als de sirenes afgingen en de bommen 
overvlogen”. Ook de strijd om de brug over de 
Dommel was van een buitengewone spanning. 
Die brug werd door de Duitsers op 23 oktober 
1944 opgeblazen. De Duitse militair die dat had 
gedaan is vervolgens door de ondergrondse 
gedood en heeft wekenlang onder een jutezak 
bij de oprit van Harrie Spierings, die op E130 
(werd Theerestraat 10) woonde.
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Het waren allemaal gewone mensen daar aan 
het heike. Maar een deel trof met name aan 
het einde van de oorlog het ongeluk. Neem 
de familie Schapendonk, waarvan het tienjarig 
dochtertje overleed bij een actie van de Duitsers. 
Of van de zoon van Hannes van Eindhoven die 
in november 1944 onder een militair voertuig 
van een Engels konvooi geraakte dat een tijdje 
gelegerd was geweest op het heike en daar 
op dat moment vertrok. Maar ook na de oorlog 
nog kregen onder andere de families Van 
Pinxten en Van Zandbeek verlies van dierbaren 
te verwerken. Zij hadden beiden een zoon die 
naar Nederlands Indië waren uitgezonden. De 
zoon van Frans van Zandbeek, Wim, sneuvelde 
21 juli 1947 op 23-jarige leeftijd en die van 
Janus van Pinxten, die Piet heette, overleed 
door verdrinking toen hij 20 was, op 20 mei 
1949. Gestel herdenkt ze nog steeds met een 
gedenksteen bij de Michaëlkerk2.

En dan de tragische ongelukken, zoals de 
drie jongens die gedood werden door een 
uit een neergestort vliegtuig meegenomen 
blindganger3. In 1945 vond Toon Smulders als 
gemeentearbeider de dood bij werkzaamheden 
in het Woud bij het ruimen van een granaat. 
Toon woonde vlak bij ons op Thede E188.

Nee, het ergst was toch wel het overlijden 
van Hanneke Schapendonk. Ik was van het 
gebeuren mede getuige, vertelde Adriaan, en 
het was nog een kind dat net iets jonger was 
dan ikzelf, zodat dat nog wel het meeste indruk 
maakte. Er stond op een weiland nabij het huis 
van Dorus Megens een stuk afweergeschut 
van de Duitsers opgesteld. Op 19 september 
1944 vlogen er heel veel gliders, geallieerde 
vliegtuigen, over Gestel. Het leek wel een 
zonsverduistering. Eén ervan, waarin twee 
Engelse piloten en twee Poolse militairen 
zaten, werd door dat geschut boven de hei 
neergeschoten, op een plek die lag tussen 
de huizen van Jan Vermeulen en Nard van 
de Helm. Alle vier inzittenden kwamen daarbij 
om4. Het was nogal een ravage, daar tussen 
de bomen en struiken. We waren er als eerste 
bij, maar snel daarna kwamen de Duitsers en 
werden we weggestuurd. Het was best een hele 
operatie om het vliegtuig op te ruimen en de 
doden te bergen. Het tafereel werd natuurlijk op 
enige afstand door de bewoners van de heide 
gadegeslagen, hetgeen niet helemaal de wens 
van de Duitsers was. Ze vuurden daarbij een 
geweerschot af. De kogel ging rakelings langs 
het oor van Sientje van Pinxten, de vrouw van 
Janus, vloog vervolgens door de bovenarm van 
zoon Gerard en trof Hanneke in het lichaam. De 
consternatie was groot, maar Hanneke overleed.

De glider stortte met zo’n harde klap neer, dat zelfs de loop van het geschut dat aan boord was krom boog. De ravage 
was groot. Wie zijn de mannen die bij de verwoeste jeep staan? Reacties zijn welkom op info@deheerlijkheidherlaar.nl. 
(Foto: archief heemkundevereniging)
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In de heide en eigenlijk trouwens overal, 
hadden mensen tegen het einde van de oorlog 
in hun tuin een schuilkelder gegraven. Dat 
werd door de overheid aangeraden, meen ik te 
weten. Wij hadden er ook een in de tuin. Een 
gat van een anderhalve meter diep, waarover 
boomstammetjes werden gelegd, grond erover 
en graspollen. Soms was er al eerder een 
gegraven, die dan goed gecamoufleerd was 
met van dat raaigras, zodat het een gewoon 
stuk heide leek en waarin men bijvoorbeeld 
bij razzia’s tijdelijk kon onderduiken. Bij Sjef 
Godschalks hadden ze maar een klein gezin en 
dus behoefden ze maar een kleine schuilkelder 
te graven. De buurt had meegeholpen, zoals ze 
dat ook bij de andere huizen hadden gedaan. Bij 
de eerste keer dat de sirenes afgingen had het 
gezin in de kelder doorgebracht, maar de vrouw 
had in de benauwde ruimte de tijd met grote 
angst doorgebracht. Afijn, het was niks en er 
moest een nieuwe, grotere gegraven worden. De 
eerste keer dat van die nieuwe kelder gebruik 
werd gemaakt, sloeg er een granaat in, een 
voltreffer. Maar gelukkig op de oude, de kleine 
schuilkelder. Men mag wel spreken van een 
groot geluk.

De bevrijding was een feest, maar had ook 
een nasleep. Er zullen in Gestel ook wel 
inwoners zijn geweest die ‘fout’ waren. Meisjes 
die aanpapten met de Duitsers. Enkele 
meisjes werden kort na de bevrijding door de 
ondergrondse opgehaald en kaalgeschoren. 
Van Burgemeester Roelofsz – hij had zijn 
ambtswoning aan de Theerestraat (E77) 
gaat het verhaal dat hij mensen in de oorlog 
hielp, bijvoorbeeld met kleding, maar dat de 
ondergrondse hem na de oorlog toch ophaalde5. 
En dichtbij ons huis woonde de weduwe Vugts, 
van wie de zoon Marinus aan het Oostfront een 
been verloor. Die Marinus was wel fout, maar 
het was hem misschien niet aan te rekenen. 
De familie stond niet bekend als verkeerd, 
meen ik. Veel jeugd werd door de Duitsers en 
hun propaganda verleid om het vaderland te 
verdedigen tegen Rusland. Je weet het niet, 
maar zo’n jongen zou zich ook hebben kunnen 
laten overhalen6.

Je deed tijdens de bezetting gewoon je ding. Het 
leven ging gewoon door. Zo bereikte Adriaan 
in de oorlog de middelbare schoolleeftijd. 
Vader was schilder, je koos voor een vak en 
dus ging hij naar de schilderschool. Die was 

destijds nog niets anders dan de school in Den 
Bosch, in een gehavend gebouw aan de Van 
der Weeghensingel. We hebben in dat gebouw 
veel praktijk geleerd, zei Adriaan. Viel er een les 
uit, dan kon je altijd terecht in het praktijklokaal. 
Het gebouw was trouwens eigenlijk één grote 
praktijkruimte, want de leerlingen hebben in de 
loop van de tijd het hele gebouw geschilderd en 
opnieuw beglaasd.

Je fietste er in alle vroegte vanuit de 
Theereheide naar toe, alleen of met anderen 
die je kende uit Gestel. Er gingen ook mensen 
in Den Bosch werken, ook die op Theereheide 
woonden. De route liep over de brug, door 
het dorp, de Nieuwstraat, Hemelrijkstraat, 
Pettelaarseweg, langs de schans, naar de 
Hekellaan, de Casinotuin en zo verder. Bij 
de Hekellaan moest je vòòr de wal over een 
bruggetje, want er was nog geen weg die tot op 
de wal liep, zoals nu wel het geval is. En daar 
waar nu de Zuiderplas ligt, lag vroeger gewoon 
poldergebied. Dat lag zo laag, en dus de harde 
weg ook, dat je er vrijwel altijd een klein stukje 
door het water heen moest. Het was ondiep, 
tot de trappers ongeveer, maar het was toch 
niet zo dat je besloot er maar voor om te rijden. 
Dan had je over Den Dungen gemoeten of over 
Vught. Anderen reden over Halder en Vught naar 
Den Bosch, maar ik gewoonlijk niet, zei Adriaan. 
Terug reed ik ook wel eens over Vught, als ik 
met een schoolvriend meereed die in Halder 
woonde.

De opleiding duurde twee jaar en na de 
schilderschool volgde Adriaan de opleiding 
tot gezel in Boxtel en kwam hij zo rond 1948 
in het schildersbedrijf dat zijn vader in 1929 
daar aan het heike had opgericht. In 1952 
verhuisde hij met zijn ouders, broers en zussen 
naar Halder, werd actief in de voetballerij en 
de Halderse carnavalsvereniging, huwde in 
1969 met Tonnie Blummel uit Boxtel. Ze kregen 
twee zonen, Robert en Wout, gingen in de 
Berkenlaan wonen, maar Adriaan vergat de 
heide niet. Na zijn pensionering ging hij bij de 
vogelbescherming en concentreerde zich daarbij 
vooral op Theereheide. Het Theereheide van dat 
moment, het is dan 1996, was toen al lang niet 
meer de Theereheide van zijn jeugd.
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Theereheide is Theereheide niet meer.
Er ligt inmiddels een hele nieuwe wijk met 
keurige rechte straten, waar vroeger alleen 
paden en karresporen lagen. Paden en 
karresporen die soms over hele stukken zeer 
moeilijk begaanbaar waren. Was het in de 
zomer niet de droogte die het fietsen over 
het mulle zand bijna onmogelijk maakte, dan 
was het wel de nattigheid die voor slijkpaden 
en diepe karresporen zorgden en het begaan 
bemoeilijkte.

Nu ligt er overal riolering en waterleiding, maar 
destijds – in de jaren dertig en veertig – was dat 
op de hei nog niet; elektriciteit was er maar deels 
en verder alleen bovengronds aangesloten. De 
meeste gezinnen hadden olielampen. Met een 
wieltje kon je de lont dat in de petroleumpot die 
onder de lamp hing omhoog of omlaag draaien, 
al naar gelang de hoeveelheid gewenst licht. 
Aardgas werd in Nederland nog niet gewonnen.

Er werden wel butagasflessen gebruikt, maar 
het meest werd er op de Brabantse kachel 
gekookt. Het water kwam van geslagen putten 
of pompen, waarvan ieder gezin er wel een 
had. Het toilet stelde niet veel voor en was 
meestal een aanbouwsel buitenshuis, met een 
regenton als opvang die tweemaal per jaar 
geledigd werd en dan diende als bemesting van 
de moestuin, die vrijwel iedereen erop na hield. 
In veel huizen werd het witte zand van de heide 
gebruikt om ter versiering mooie patronen uit te 
strooien op de rood-blauwe tegelvloeren in de 
goei kamer. In veel tuinen stonden hokken voor 
siervogels of duiven. In 1934 was in Gestel de 
postduivenvereniging ‘De Pelikaan’ opgericht7, 
waarvan veel heidebewoners en ook Adriaan, lid 
waren.

Een jonge stier van Gerrit van den Broek en Sip van 
Campen. Op de achtergrond rukt de nieuwbouw op. (foto 
uit familiearchief Roel van Campen)

Een van de grote boerderijen in de hei was de boerderij 
van Gerrit van den Broek en Sip van Campen. Waar 
eens de rogge in schoven stond, ligt nu, in 2018, nog 
Heidelust, het sportveld van SCI. De boerderij werd in 
1958 gesloopt. Op de onderste foto is de boerderij in een 
foto van het sportveld gemonteerd. (foto uit familiearchief 
Roel van Campen; fotomontage Thijs Braam)

Keuterboeren, zoals er destijds nog wel enkele 
waren, zijn er niet meer, de gezinnen met slechts 
enkele stuks vee en 2 à 3 ha. grond, die meestal 
wel een bijbaan als fabrieksarbeider of als los 
werkman hadden. Toch waren er wel enkele 
grotere boeren, soms met een sterk versnipperd 
bezit. De ruilverkaveling had in Gestel nog niet 
toegeslagen en zou dat pas eind vijftiger jaren 
doen.

Als je op de wereld wordt gezet weet je niet 
beter dan dat de omgeving waarin je opgroeit 
altijd al zo geweest is. Het Instituut voor Doven 
was prominent aanwezig aan de Theerestraat. 
Dat was zo en het was vanzelfsprekend. De 
heide lag er zoals ze er lag. Halder, het dorp, 
alles was er zo als het zou moeten zijn. Je kon 
je ook niet voorstellen dat er géén huizen langs 
de Heistraat/Esscheweg zouden staan. Huizen 
waarin in de 40-er jaren van de 20e eeuw al die 
mensen woonden die er nu eenmaal woonden. 
Mensen van verschillende soort.
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Een plattegrond van de PTT uit 1952 van “de Hei”. In dat jaar kregen alle straten een naam; alle wegen binnen de stip-
pellijn kregen dezelfde straatnaam: Theereheide. Daarvóór had ieder huis als huisnummer de wijkletter + een nummer. 
Het geboortehuis van Adriaan van Erp (zwarte stip) bijvoorbeeld was E182 en werd Theereheide 35. Een paar bestaan-
de straten volgen de loop van de zandwegen die er al waren: De Eikenlaan, een deel van de Cypressenlaan en een deel 
van de Mgr. Hermuslaan en de Ericastraat. (kaart uit omnummerboekje zonder titel, familiearchief Anbertien Donders-
van Berkel)

De Heistraat (Esscheweg)
Adriaan begint ze op te noemen en mijmert: 
“Achteraan woonde Toon Wijdeven of Toon 
Snor in het boswachtershuisje op Zegenwerp. 
Bij het Boezeven aan de andere zijde van de 
weg woonde Janus Broeren. Dan daarnaast 
Dielis Wagenaars die melkslijter was en Jos van 
Vught, die bij de boeren in alle vroegte de melk 
ophaalde en de melkbussen naar de melkfabriek 
St. Jan in Den Bosch bracht. Vervolgens ca. 
100 meter vanaf de Heistraat het woonhuis met 
kolenopslag van Jan van der Pol die indertijd 
met paard en wagen de kolen nog thuisbracht. 
Verder richting dorp had je dan Hermes van 
de Ven die naast zijn woning een machinale 
timmerwerkplaats had. En daarnaast Has van 
Pinxten die metselaar was bij zijn broer Albert 
van Pinxten (aannemer), die daar ook een 
timmerwerkplaats had en zelf even verderop 

woonde. Daarnaast Jan Groenendaal die 
tuinman was op Voorburg. Zijn zoon was caddie 
bij de golfclub op Zegenwerp en werd later een 
professioneel golfer. Dan Janus van Vreede 
(voormalig bakker) en Marinus de Keijzer die ook 
huisschilder was. Dan Driek van Pinxten met zijn 
vrouw Marietje die in onze ogen het lekkerste 
ijs maakte en een ijssalon aan huis had. Later 
zouden zij er ook een frituurzaak vestigen. Dan 
kreeg je een dubbel woonhuis met de familie van 
de Ven en Harrie Immens (verwarmingsmonteur 
en broer van Pinus). Vervolgens de werf van 
Albert van Pinxten, waar de materialen lagen 
opgeslagen die hij als aannemer gebruikte. “Via 
de Klokakker kwam je langs de families Van 
Grinsven (Jo van Piet van Toontjes), Van der 
Heijden, Leening en Van Wordragen. Leening 
was bezorger van tijdschriften en bij de Van 
Wordragens deden de kinderen veel aan 
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muziek”, herinnerde Adriaan zich. “We gaan 
terug naar de Heistraat en komen bij Sjef van 
Hout, vakbondsman in hart en nieren die ook 
nog eens veel vrijwilligerswerk deed. Naast 
hem de familie Heessels; hij was bakkersknecht 
in Schijndel. Dan mijn lagere-schoolmeester 
van de vierde klas, de onderwijzer Spierings, 
dan Swanenberg en vervolgens zijn we bij het 
woonhuis van Albert van Pinxten, de eerder 
genoemde aannemer. Vooraan op de Heistraat 
(hoek Theerestraat) zat Mientje Kapteijns - van 
Hout.”

Aan de Theerestraat stonden de huizen net als 
aan de Heistraat gespreid. Adriaan kon ook deze 
bewoners moeiteloos opsommen. Een aantal 
huizen aan de Theerestraat en in een straat die 
recht uitkwam bij het Instituut en die ook heel 
prozaïsch ‘de straat’ werd genoemd, werden 
bewoond door mensen die op het instituut 
werkten. Daartussen zat ook het hotel annex 
café van Kees van der Staak (E106), die dan wel 
niet in dienst was van het instituut, maar waar de 
meeste logies wel van het instituut kwamen.

In het laatste huis aan de Esscheweg, net voor de gemeentebossen, woonde in 1952 behalve J. Broeren ook A. (Janus) 
van der Pol. Op deze foto zit hij met zijn vrouw en twee kinderen op de bank achter het huis. (foto uit familiearchief van 
Antoinet van der Pol)

Goede oude tijd.
Er werden in zijn tijd op Theereheide door 
de gezusters De Laat nog Brabantse mutsen 
gemaakt en gerepareerd, zei Adriaan. 
Kleding werd door handige moeders op hun 
naaimachines thuis gemaakt. Een enkeling 
kon het zich permitteren om een pak te laten 
maken bij de kleermaker. Flip de Hert (Petrus 
Dondersplein) en Marinus van Vessem 
(Theerestraat) werkten destijds nog als 
kleermaker en ook het instituut had er een. De 
dames gingen zo nodig naar een naaister.
Kinderen liepen op klompen, dat was niet 
meer dan normaal. Er waren verschillende 
klompenmakers op Theereheide en in Halder. 
Die van ons werden op maat gestoken door 
Broer Persoons. Volwassenen droegen wel 
schoenen, maar thuis werden toch vooral 
klompen gedragen. Ook door de vrouwen. “Ik 
kreeg mijn eerste schoenen toen ik naar school 
ging. Toen ik aan het werk ging droegen mijn 
vader en ik speciale werkschoenen, maar thuis 
schoten we onze klompen weer aan”.
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Eind 50-er, begin 60-er jaren van de 20e eeuw kregen de mensen het beter. Op veel foto’s uit die tijd zie je de kentering. 
Vier foto’s van de familie van melkboer Harrie van Berkel brengen die veranderende tijd treffend in beeld. De vier foto’s 
zijn gemaakt voor hun huis (Theereheide 38-39, nu Ericastraat). Foto linksboven: De kinderen van Berkel, hun neefje en 
een tante maken hun opwachting bij een of andere feestelijke gelegenheid. Achteraan Dick en tante Til, daarvoor Hein, 
Corrie en Gé, tussen hen in het zoontje van tante Til. Op de achtergrond de achterkant van de huizen van de buren, 
waarschijnlijk Van Breugel en Van der Schoot. Foto rechtsboven: Augustus 1961, Corrie en Gé op hun hurken in de 
berm van de  Ericastraat, die ze aan het verharden zijn. Foto linksonder: Augustus 1961, Corrie, Dick, Gé en tante Nel 
van Berkel (woonde bij hen in huis) staan op het punt weg te fietsen over de nieuwe weg. Op de achtergrond rechts een 
zijgevel van “de drie uitersten”. Foto rechtsonder: winter 1966, Harrie van Berkel heeft paard en wagen ingeruild voor 
een Volkswagenbusje. (foto’s uit familiearchief Corrie van Berkel)



Den Heertgang jaargang 24, november 2018  | 31

De supermarkt was nog niet bedacht. Groenten 
werden heel veel zelf geteeld in de moestuin 
bij het huis, eieren en kaas in de buurt bij de 
kaasboer gehaald, brood bij ‘De Koperen 
Tieven’, de coöperatieve bakkerij van Van 
Doorn, vlees en vleeswaren bij de slagerij 
van Frans Knik (Knicknie) en van Kiske van 
Beljouw. Snoep haalde je bij Bep van Hout, 
Antje Verhagen en Dries Donkers. Er was een 
melkboer, Harrie van Berkel, die met paard en 
wagen losse melk en later in literflessen aan 
huis bracht, ook in de hei. Harrie was getrouwd 
met Wies Immens.
Er waren nogal wat winkeltjes die hun bestaan 
dankten aan de wijk. We hadden het winkeltje 
van Mientje van Hout aan de Theerestraat, 
en een van Marie van Hout, een vrijgezelle 
zus van de gebroeders Van Hout, die een 
aannemerszaak hadden. Zo had je een heleboel 
winkeltjes, ‘misschien wel vijftig’, zei Adriaan met 
enig gevoel voor overdrijving. Maar het waren 
er wel veel, je snapte niet waar ze allemaal hun 
geld aan verdienden.

De kachel brandde op kolen die in de zomer 
konden worden besteld bij Jan van de Pol. Die 
kocht dan kolen in verschillende kwaliteiten – 
antraciet, eierkolen, briketten en ook turf – en 
stortte die onderling gescheiden op zijn erf. De 
bestelde kolen werden op een zijspoortje in een 
wagon in Esch afgeleverd en dan moest Jan 
die binnen twee dagen legen en met paard en 
wagen naar Gestel transporteren. Met die zelfde 
paard en wagen bracht hij dan later de bestelde 
kolen thuis, in zakjes van een halve mud, die 
van de kar af op de schouder werden getild en 
achterom in de kolensilo voorzichtig werden 
geleegd. Het zwart van de kolen stofte immers 
overal rond.

Langzaam veranderen toch dingen. De 
kolenhandel van Jan van der Pol verdween 
natuurlijk. “Ik herinner me ook nog dat in de 
dertiger jaren de Dommel ter hoogte van de 
Bleeken werd verlegd”, zei Adriaan, waardoor 
tegenover de nieuwe kerk een nieuwe wijk 
(Ceintuurweg en Dommelstraat – red.) ontstond. 
De aansluiting van de Heistraat op de brug 
werd in 1970 veranderd en ook de brug 
werd vernieuwd. De Heistraat was in 1952 al 
omgedoopt naar Esscheweg. Nu sluit die direct 
aan op die brug, maar dat was vóór 1970 niet 
het geval. Oudtijds stonden er twee huizen aan 
die brug, waarvan één café Burgerhout was en 

het ander dat van Broer en Zus Persoons. Café 
Burgerhout werd aan het eind van de oorlog (23 
okt 1944) bij het opblazen van de brug zwaar 
beschadigd en nieuw opgebouwd. Het nieuwe 
café werd omstreeks 1970 gesloopt vanwege de 
nieuwe aansluiting van de Esscheweg.

Het huis dat wel bleef staan was E139, 
Theerestraat 3, dat van Broer en Zus Persoons. 
Het bleef daar bij de aanleg van de nieuwe brug 
en de omlegging van de Heistraat staan, omdat 
met de gemeente geen overeenstemming kon 
worden bereikt over de onteigening. Bij Broer 
gingen we altijd onze klompen kopen die hij in 
het achterhuis op maat maakte. Zijn zus Mien 
verkocht in het voorhuis gevestigde winkeltje van 
Jamin allerlei snoepwaar.

Daar gaat trouwens nog een aardig verhaal over, 
zei Adriaan. Lang niet iedereen had telefoon, 
dus het bellen van de dokter was wel eens 
lastig. Wie patiënt was bij dokter Prinsen, ziek 
was en de dokter wilde zien, stuurde iemand 
naar Mien Persoons, die dan bij haar winkeltje 
de vlag uithing. Als de dokter dan in Gestel 
kwam met zijn paard en rijtuig, wist hij dat hij 
ergens op doktersvisite verwacht werd. Mien 
wist dan natuurlijk wel te vertellen waar.

Overal in Gestel werd – zij het mondjesmaat – 
gebouwd en verbouwd. Er waren verschillende 
kleine aannemers en timmerlieden die voor 
zichzelf werkten. Tussen het hotelletje van Van 
der Staak en de houtwerf van Van der Meijden 
lag een van de bolle akkers, waarvan er in 
Theereheide meer lagen. Die is in de zestiger 

1936 Begin van dempen van de Dommel langs 
de Nieuwstraat (foto BHIC, identificatiekenmerk 
FOTOSM.0035)
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jaren afgegraven door Hermus Kapteijns (E142) 
met zijn zonen, met behulp van kiepkarren, 
getrokken door paarden, ten behoeve van de 
ophoging van een stuk weidegebied van De 
Bleeken. Dat weiland had nog wel eens de 
neiging tot onderlopen; ik herinner me nog dat 
het in bepaalde winters net een groot meer 
was. De ophoging was nodig voor uitbreiding 
van het instituut, een broederhuis, keuken, 
school en dergelijke. Sommigen van de kleine 
ondernemers zijn uitgegroeid, anderen moesten 
door de veranderingen die er kwamen stoppen.

Met het komen van de huizen en 
bedrijfsactiviteiten nam de ruimte voor de 
natuur af. De Heidijk, die een slapersdijk 
was van de Essche Stroom, liep dwars door 
het Gemeentebos, achterlangs bij Driek van 
Rosmalen op de Schuilenburg (E210) en achter 
bij de Willemshoeve van Driek den Otter op de 
Halderse Akkers (E41) en kwam dan uit bij de 
Halderse Brug, maar is grotendeels verdwenen. 
Er broeden geen Vlaamse Gaaien meer in de 
vliegdennen nabij het op een terp gelegen huis 
van Marinus van de Langenberg8. De vennen 
zijn verdwenen en daarmee ook de karekieten 
en rietzangers die de hoge rietkraag bevolkten 
en de kuifleeuwerik, een speciaal vogeltje dat 
eerst badend in het warme mulle zand, bijna 
loodrecht en al zingend wel zo’n 50 meter 

1961. De nieuwbouw in de hei is in volle gang. De huizen tussen de Anemoonstraat en de Directeur van Beekstraat zijn 
klaar. In de Azaleastraat en de Hazelaarstraat wordt volop gebouwd. Onder op de rand van de foto zijn nog een paar 
oude huizen te zien. Linksonder het huis van melkboer Harrie van Berkel; het nieuwe huis wordt wat later rechts ernaast 
gebouwd. Iets naar rechts staan “De drie uitersten”, een blok van drie huisjes. Daar tegenover lag het voetbalveld op het 
Heike. Midddenonder op de foto gaat de Van Overbeekstraat nog vloeiend over in de Mgr. Hermuslaan. Het huis van 
Toon van Boxtel (E177, later Mgr. Hermuslaan 21) staat er nog. Rechts op de foto liggen de bomen van houtzagerij Van 
der Meijden nog op het Campanulaplein en het huisje van de familie van der Steen staat nog achter de zagerij. (uitsnede 
van grote luchtfoto uit archief van de heemkundevereniging)

de lucht in vloog om vervolgens, gelijk een 
parachute naar beneden daalde om vlakbij zijn 
opstijgplek neer te strijken om even later dit 
ritueel weer te herhalen. Ook de nachtegaal 
zingt niet meer op de heide. ‘Ja, zo waar da 
vruuger’, verzekerde Adriaan ons.

In de plaats van het heike is er een 
nieuwe wijk gekomen, met rechte straten 
en tuintjes en aanvankelijk een bos aan 
televisieantennes op de daken. Er kwamen 
ook een paar bedrijfsterreinen en nieuwe 
lokale werkgelegenheid. En in de Bleeken is 
een nieuw, fraai gemeentehuis gekomen dat 
historisch gezien, helaas op de verkeerde plek 
staat. Maar ja, de vooruitgang moet nu eenmaal 
z’n loop hebben.

We waren drie uur verder. En Adriaan was 
nog lang niet uitgepraat. De middag was 
echter aanstaande met nieuwe afspraken. 
Gelukkig stond er ook al veel op papier: 
situatietekeningen en lijsten met huisnummers 
en bewoners, zodat ieder dit dat wou daar nog 
in zou kunnen kijken. We – Jef en ik - hebben 
beloofd ons in te spannen om dat materiaal op 
de website te zetten.
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1 Schrijver dezes heeft (tot nog toe) nergens kunnen vinden dat de KAJ, die na de oorlog in Nederland werd 

opgericht en een jongerenafdeling van de arbeidersbeweging was, een opvolger zou zijn van de Jonge Wacht. 

Dorpsgenoot Jan van Buuren (https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/scouting-anno-1935) meent dat de 

Jonge Wacht een voorloper was van de Verkennerij (scouting), maar de Verkennerij bestond al vòòr de Tweede 

Wereldoorlog.

De afdeling van de Jonge Wacht heette in Sint-Michielsgestel, André Thaye. Zij bestond zeker in 1935. In de 

oorlog werd de Jonge Wacht verboden.

2 Zie ook: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/thuisfront.

3 Zie ook: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-sint-michielsgestel-1940-1945. Het 

proces verbaal van deze gebeurtenis is opgenomen in het dossier van burgemeester Roelofsz onder nr 73, zie 

noot 3.

4 Zij werden begraven op het RK kerkhof, maar de twee Poolse militairen werden later herbegraven. Nabij de 

urnenwand staan nog altijd vier zerken, die steeds met veel respect worden onderhouden. Het exacte aantal 

inzittenden is nog altijd een punt van discussie.

5 Volgens W.Heesters/CSM Rademakers was Roelofsz waarnemend burgemeester nadat zijn voorganger in 

1941 voor het vuurpeloton door de Duitsers was vermoord. Roelofsz was lid van de NSB er bleef tot in 1943 in 

zijn functie (Sint Michielsgestel, Een historische verkenningstocht, 1994, 222). In het BHIC ligt over deze kwestie 

een dossier (BHIC, toegangsnr 5046)

6 In de oorlogsliteratuur komt dit aspect wel naar voren: veel van de jeugd die daar voor de Duitsers tegen 

Rusland vocht, was weinig meer te verwijten dan dat zij naïef waren en zich hebben laten gebruiken.

7 Er zijn nog hoklijsten van een inventarisatie in 1942 van houders van postduiven (BHIC, toegang 5046, invnr 

76).

8 Het huis op de terp van Marinus van de Langenberg lag vlak bij de huidige Roald Dahlschool aan de 

Papaverstraat.
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ADRIAAN VAN ERP VAN HEI NOAR HALDER
Piet Donders

In 1952 verhuisde Adriaan, 21 jaar oud, met zijn ouders en negen broers 
en zussen van de Theereheide naar Halder. Hij was de oudste in het 
gezin en misschien wel voorbestemd om zijn vader in het schildersbedrijf 
op te volgen. Adriaan Maria van Erp volgde de Lagere School in Sint-
Michielsgestel, de Ambachtsschool in Den Bosch, de Avondtekenschool in 
Vught en de Schilderschool Sint Lucas in Boxtel.

Vader Joske van Erp was in 1929 een eigen 
schildersbedrijf gestart. Samen met zijn vrouw 
Ciska (Zus Blummel) kreeg hij in de loop der 
jaren twaalf kinderen, waarvan er helaas twee 
op jonge leeftijd overleden. De overige monden 
moesten in de crisisjaren dertig echter wel 
gevuld worden. Met veel en hard werken werden 
“in de Hei” de eindjes aan elkaar geknoopt.

Een geluk was dat de oudste zonen, Adriaan, 
Harrie en Toon al jong in de leer kwamen bij 
pa. Hij had er goeie hulpen aan en later prima 
zelfstandig werkende schilders. Hierdoor groeide 
het bedrijf en was er behoefte aan een eigen 
bedrijfsruimte. Het was daarom een zegen dat 
in 1952 in Halder de klompenmakerij annex 
café van Jan van Hamond te koop kwam. Lang 
werd niet getwijfeld en de verhuizing van de Hei 
naar Halder kreeg zijn beslag. Schildersbedrijf 
van Erp had zijn eigen bedrijfsruimte en als 
neveninkomsten ging Moeder Ciska, naast de 
zorg voor haar gezin met 10 kinderen, waarvan 
5 nog schoolgaanden, het café runnen.

Adriaan werkte van 1947 tot 1968 als 
huisschilder in loondienst bij vader Joske en van 
1 april 1968 tot 1 april 1996 vormt hij samen met 
nog 4 broers de directie van Schildersbedrijf 
“Van Erp B.V.”. Nog maar net in de directie van 
het goed lopende bedrijf trouwt hij op 25 april 
1969 met Antonia Maria Blummel en wordt de 
trotse vader van twee zonen, Robert en Woutje.

In zijn vrije tijd wil hij graag voetballen, 
fietsen en kaarten. Maar vooral ondersteu-
nend vrijwilligerswerk is zijn ding. Zo is 
hij van 1957 tot 1972 penningmeester 
van voetbalvereniging S.C.I., in 1963 
medeoprichter en tot 1979 penningmeester 
van carnavalsvereniging “De Dors(t)vlegels” 
en van 1984 tot 2005 penningmeester van 

“De Halderse Evenementen”. Ook weet hij 
nog tijd te vinden om gediplomeerd BB-er te 
worden (BB = Bescherming Burgerbevolking), 
weidevogelbeschermer bij Brabants Landschap, 
bezorger van de ledenbladen van Natuurgroep 
Gestel en de K.B.O. en collectant en 
kerststalbouwer van de H. Michaëlparochie. 
En daar hangt hij, op hoogtijdagen, op de toren 
graag de vlag 

Sportclub Irene (SCI)
Het toeval wil dat in het jaar waarin de familie 
van Erp naar Halder verhuisde, 1952, de 
“wilde” Halderse Voetbal Vereniging, H.V.V., 
onder bezielende leiding van voorzitter Jozef 

Irene van Lynden, naamgeefster van S.C.I. (foto uit jubi-
leumboekje SCI 40 jaar)
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Odemaere, met ruggensteun van beschermheer 
Graaf van Lynden, van de K.N.V.B. een licentie 
kreeg toegewezen. De in 1946 door Jan van den 
Oetelaar en Theo Boogaards opgerichte club, 
met de in de spits voetballende Jacques van 
den Heuvel, verloor haar wilde haren definitief 
en ging in de reguliere competitie voetballen. 
Maar helaas…., de naam H.V.V. bestond al. Na 
enig heen en weer praten kwam lid Driek van 
Breughel met het voorstel om aan Graaf van 
Lynden te gaan vragen of de club naar diens 
pasgeboren dochter genoemd mocht worden. 
Hij had als tuinknecht van de graaf die mogelijk-
heid. En warempel, de graaf voelde zich zeer 
vereerd. En zo was SportClub Irene, S.C.I., snel 
een feit.

Het eerste bestuur van de nieuwe club was 
als volgt samengesteld: Voorzitter Joseph 
Odemaere, penningmeester Theo Bogaards, 
secretaris Jo den Otter (Marinus-zoon) en de 
commissarissen Harrie van de Langenhuizen 
en Frans van de Oetelaar uit Vught. Dit bestuur 
was zo slim om aan Ciska te vragen of Café 
“Vooruitzicht” als clubhuis zou mogen dienen. 
Toen er een “ja” kwam konden ze ook meteen 
drie nieuwe leden noteren en wel de zonen 
Adriaan, Harrie en Toon. De andere zonen 
waren op dat moment nog te jong, maar enkelen 
zouden later nog volgen.

SCI startte met zo’n 40 (steun)leden. Met twee 
seniorenteams begonnen ze in de competitie 
van de 3e klasse van de onderafdeling 
“Brabantse Bond”. Men ging voortvarend van 
start. Al na het eerste jaar werd in de laatste 
wedstrijd tegen Heeswijk, overigens zonder 
Adriaan, het kampioenschap en dus promotie 

Jan van den Oetelaar en Theo Bogaards, de oprichters 
van de voetbalclub, die later SCI ging heten. (foto’s uit 
jubileumboekje SCI 40 jaar)

De eerste voorzitter van SCI, Josef Odemaere en be-
schermheer graaf Carel van Lynden. (foto’s uit jubileum-
boekje SCO 40 jaar)

naar de 2e klasse behaald. Enkele jaren later, 
nu met Adriaan, werd dit kunstje herhaald en 
steeg men naar de 1e klasse “Brabantse Bond”. 
In deze klasse heeft SCI lang gebivakkeerd en 
het duurde tot 1988 voordat men eindelijk in de 
4e klasse KNVB mocht spelen. Maar men wilde 
meer. En dat kwam er ook. Mede met goede 
spelers van buitenaf werd 3e en zelfs één jaar 
2e klasse gespeeld. Maar dit bleek te hoog 
gegrepen. De 4e klasse bleek een mooi niveau 
waar iedereen vrede mee kon hebben, hoewel 
men uiteraard steeds naar promotie blijft streven.

Zwerftocht door Gestel
Adriaan was tot zijn 30e jaar selectiespeler 
en daarnaast al vanaf zijn 28e ook de zuinige 
penningmeester van deze mooie club. En 
zuinigheid was geboden. Daarom ook moest op 
de vele omzwervingen van veld naar veld vaak 
met eigen handjes een nieuwe voetballocatie 
gecreëerd worden. Hun eerste veld lag op “d’n 
Bult”, een weiland van Dhr. Van de Pol, achter 
het huis van de familie van den Brekel aan de 
Theerestraat. De keuken van Hanna Boogaards, 
de moeder van Theo, deed dienst als kleed-
lokaal. Toen enkele jaren later het Instituut voor 
Doven de Gabriëlschool ging bouwen was daar 
het zand van d’n Bult voor nodig. Het voetbalveld 
bleek praktisch onbespeelbaar. Als compensatie 
mocht S.C.I de seizoenen 1957 en 1958 op de 
velden van het I.V.D. spelen. Het bestuur bleef 
wel zoeken naar de mogelijkheid van een eigen 
veld. Gelukkig was daar aardappelteler Frans 
van Breughel. De club mocht zijn “erpelveld” 
gaan gebruiken, maar moest dan wel zelf zorgen 
dat het een bespeelbare grasmat zou worden. 
Met vereende krachten werd de zaak goed 
geëgaliseerd en ingezaaid.
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Van zelfgemaakte betonplaatjes werd ook nog 
een kleedaccommodatie gebouwd. Het clubhuis 
was intussen Hotel-café Frans Staak geworden, 
want “Vooruitzicht” was door de Drie Hoefijzers 
brouwerij aan een andere uitbater verhuurd.

Om de onderhoudskosten te drukken werd met 
eigenaar Frans afgesproken dat hij er een aantal 
schapen op mocht laten grazen. Voor elke wed-
strijd werden de keutels geruimd en de ontstane 
kuilen gedicht en dan ….. voetballen maar. Het 
leek een mooie deal, maar al na enkele jaren 
moest weer verhuisd worden want elk voorjaar 
werd de kudde groter. En aangezien vrouw 
Nolda meer van schapen hield dan van voetbal 
werd het in 1966 weer: “Adieu S.C.I.”.

Voor het eerst moest de Halderse vereniging de 
brug over. Seminarie Beekvliet werd twee jaar 
gastheer van de club waarna tot 1973 op de 
velden van Huize Ruwenberg werd gespeeld. 
De weg terug werd weer gevonden toen de 
hockeyclub op haar nieuwe accommodatie op 
Zegenwerp ging spelen. In 1972 werd aan de 
Eikenlaan, naast de tennisbanen van Thadia, 
weer een nieuw eigen veld met kleedruimten 
gerealiseerd. De gemeente bekostigde de bouw-
materialen en de leden zorgden voor de nodige 
bouwkennis en kunde. Trots gaf men er de naam 
‘Heidelust’ aan.

Een mooi moment voor Adriaan om, na 14 jaar 
penningmeesterschap, terug te treden. En ook 
niet onbelangrijk: Café Dommelzicht in Halder 
werd weer het thuishonk.

Op deze locatie speelde men uiteindelijk acht 
mooie jaren. Het ledental groeide gelukkig 
gestaag door maar wel met het gevolg dat men 
ruimtelijk behoorlijk klem kwam te zitten. Mede 
op aandringen van het Halderse bestuurslid, 
tevens raadslid, Jan den Otter, mocht men, en 
nu met volledige steun van de gemeente, het 
huidige sportpark Heidelust aan de Theereheide 
realiseren. De vroegere spitsspeler van H.V.V., 
Jacques van den Heuvel, nam met zijn bouw-
bedrijf “Hoogheuvel” 
deze taak graag op 
zich. In korte tijd werd 
een prachtig sportpark 
aangelegd. Eindelijk 
kregen de mensen van 
S.C.I. datgene waar ze 
al zo lang naar streef-
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Op 8 september opende burgemeester Kamerbeek sport-
park Heidelust, op de plaats waar nu de sporthal aan de 
Eikenlaan staat. (foto uit jubileumboekje SCI 40 jaar)

den. Ze waren thuis. Vele memorabele jaren 
zouden volgen met promoties en degradaties en 
vooral mooie derby ‘s tegen plaatsgenoot RKVV 
Sint-Michielsgestel. Daarbij stond altijd het ple-
zier voor sporters en supporters voorop.

In 2018 bereikt S.C.I. symbolisch de pensioen-
gerechtigde leeftijd van 66 jaar. Wie had ooit 
gedacht dat ze werkelijk “met pensioen” zouden 
gaan? Per 2018 gaan S.C.I. en R.K.V.V. Sint-Mi-
chielsgestel verder als één vereniging onder de 
naam S.C.G. ’18. Een nieuwe geschiedenis kan 
geschreven gaan worden. De thans 87-jarige 
Adriaan snapt dat het zo moet gaan, maar een 
beetje hartzeer heeft hij er wel van.
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Carnavalsvereniging De Dors(t)vlegels
Ook De Dors(t)vlegels hadden hun oorsprong 
in Café Vooruitzicht. In de memorabele winter 
van 1963, Reinier Paping won de meest bizarre 
Elfstedentocht ooit en alle bouwvakkers zaten in 
de vorstverlet, kwam op 11 februari, drie weken 
voor carnaval, Jan van Erp met het idee om met 
een wagen mee te gaan doen aan de Gestelse 
Carnavalsoptocht. Een idee had hij al. In die 
tijd immers werden, voordat er een nieuwe weg 
om Halder werd aangelegd, bij opgravingen de 
nodige historische vondsten gedaan. Met de titel 
“Halder in vroegere jaren” werd op een platte 
wagen een Batavierengemeenschap uitgebeeld. 
Op het voorste gedeelte zaten de mannen, ge-
huld in enkel konijnenvellen, rond een vuurketel 
te drinken, dobbelen en kaarten terwijl de vrou-
wen op het achterste deel bezig waren het land 
te bewerken en het graan te dorsen. En jawel 
hoor, de dorstige vlegels en dorsende vrouwen 
vormden samen de naam de Dors(t)vlegels. 
Maar niet de vereniging, want bij de oprichting 

werd reglementair vastgelegd dat vrouwen geen 
volwaardig lid konden worden en dus ook geen 
stemrecht hadden. “En dat is zo tot 2016 geble-
ven” zegt de man die bij de officiële oprichting in 
1964, zonder zelf aanwezig te zijn, tot penning-
meester werd benoemd en dat tot 1978 zou 
blijven. Dit weerhield de Dors(t)vlegels er niet 
van om, na de derde prijs in 1963, in latere jaren 
veelvuldig de eerste prijs te pakken. Ze mogen 
dan wel geen stemrecht hebben, de dames 
zijn onmisbaar in deze gezellige carnavalsclub. 
En die waardering krijgen ze ruimschoots. De 
Dors(t)vlegels zelf zijn uitgegroeid tot een carna-
valesk monument vooral door de mooie initiatie-
ven die ze namen. Zo wordt jaarlijks iemand uit 
Bokkendonk, man of vrouw, door de geheime 
commissie geëerd met de Zilveren Dorstvlegel 
en wordt de carnaval op dinsdag om 24.00 uur 
symbolisch afgesloten met het in één klap kapot-
slaan met een dorsvlegel van het laatste getapte 
pilske. Een emotioneel momentje, zelfs voor 
niet-Dors(t)vlegels.
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Halderse kermis
In 1983, bij het vierde lust(r)um van de club, 
kwam er zelfs een nieuwe ent aan de Halderse 
boom. Sympathisanten van de Dors(t)vlegels 
richtten een comité op dat de teloorgegane Hal-
derse Kermis, na 42 jaar, zij het op een andere 
manier, weer leven in wou blazen. Om aan start-
kapitaal te komen gaven de leden van het co-
mité Piet Willekens, Ko Bonnier, Kees van Esch, 
Jan van Gent en Geert Zeegers aandelen “aan 
toonder” uit van ƒ 25,00; crowdfunding avant la 
lettre. Het geheel werd een grandioos succes. 
Mede daarom omarmden de Dors(t)vlegels het 
“cadeau” en besloten er een jaarlijks “goede 
doelen”festijn van te maken onder de naam 
“Halderse Evenementen”. Ook deze pecunia 
kwamen in handen van Adriaan. Hij kon zo goed 
en zo verantwoord met centen omgaan dat men 
weer automatisch bij hem terechtkwam, “Want 
èsse dè vroage, dan doede dè toch”. Van 1984 
tot 2005 zou hij de kas beheren. Menig persoon 
en een groot aantal clubs hebben uit zijn handen 
een Goede Doelen Donatie mogen ontvangen. 
Op 74-jarige leeftijd werd het toch echt tijd voor 
verjonging en gaf hij het stokje over. Het was 
goed zo. Adriaan bleef en blijft nog steeds alles 
volgen en als hij enigszins kan dan is hij erbij, 
genietend van een drankje maar vooral van de 
gezellige, onderlinge sfeer. Het is hem gegund 
dit nog jaren te kunnen volhouden.
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FOTO’S UIT DE OUDE DOOS
Toen we hem vroegen of hij nog foto’s had van de Hei voordat die volgebouwd werd, kwam 
Roel van Campen met 48 zwartwit foto’s. Daarbij ook een paar die in het dorp zijn gemaakt.
Wie kan ons meer vertellen over onderstaande foto’s? Reacties zijn van harte welkom. Stuur ze 
bij voorkeur via de e-mail naar info@deheerlijkheidherlaar.nl. Bellen naar Frans Cooijmans mag 
ook: (073) 5514359.

Deze foto werd rond 1960 
gemaakt bij de oude toren 
op het Petrus Dondersplein. 
Op de achtergrond links is 
café Burgerhout te zien. 
Links naast de pony staan 
Roel (met petje) en zijn broer 
Tonny van Campen. Wie 
is die stoere cowboy op de 
pony? Herkent u nog meer 
mensen op deze foto? Of weet 
u bij welke gelegenheid ze is 
gemaakt? Misschien is het 
versierde wagentje rechts op 
de achtergrond een aanwijzing 
die u op het goede spoor kan 
zetten.

Het Dommelterrein, tegenover 
de Michaëlkerk ontstond toen 
in 1936 de Dommelbocht langs 
de Nieuwstraat werd gedempt. 
Het werd lange tijd als 
evenemententerrein gebruikt.
Twee foto’s van een 
veekeuring, die daar werd 
gehouden. Op de achtergrond 
de gebouwen van de oude 
bierbrouwerij. Aan de 
Ceintuurweg is een begin 
gemaakt met de nieuwbouw 
van woningen.
Op de bovenste foto worden 
melkkoeien gekeurd, op de 
onderste jongvee. Herkent u 
mensen.

In de vorige Heertgang, 
op pagina 12 melden wij 
dat een team van GEKO 
geflankeerd wordt door 
hoofdsponsor Jacques 
Hoogheuvel. Dat moet
natuurlijk Jacques van den 
Heuvel zijn, oprichter en 
directeur van bouwbedrijf 
Hoogheuvel.


