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   Van de bestuurstafel 
Wat een geweldige zomer hebben we tot nu toe gehad en 
misschien zit er voor ons nog wel meer moois in het vat. Intussen 
gaan we, of we het willen of niet, toch naar het najaar toe. Maar 
ook daar valt meer dan genoeg te beleven.                              

Op zondag 11 september is het Open Monumentendag. Onze 
vereniging organiseert dan opnieuw een beklimming van de Oude 
Toren op het Petrus Dondersplein, maar nu gecombineerd met een 
wandeling naar de waterkrachtcentrale in de Dommel, ongeveer 10 
minuten wandelen vanaf het Petrus Dondersplein. Het thema van 
de Open Monumentendag is dit jaar “Duurzaamheid”.    

Op maandag 5 september jl. werd het eerste exemplaar van een 
nieuw plaatjesalbum van de Jumbo overhandigd aan wethouder 
Bert van Druenen. Het boek is een uitgave van onze heem-
kundevereniging, in samenwerking met JUMBO, en het behandelt 
de rijke roomse geschiedenis van de instituten en instellingen van 
ons dorp  vanaf het einde van de achttiende eeuw tot ongeveer 
halverwege de twintigste eeuw. Overigens, de plaatjes zijn alleen 
verkrijgbaar bij de boodschappen in de twee plaatselijke Jumbo’s.                    

Op maandag 24 oktober a.s. zal Jan van Oudheusden, oud-
archivaris van de provincie Noord-Brabant voor onze vereniging 
een lezing houden over het leven in Noord-Brabant in de Tweede 
Wereldoorlog. Op deze dag is het precies 78 jaar geleden, dat het 
gebied Theereheide werd bevrijd van de Duitse bezetters, zeker 
een dag om bij stil te staan. Deze lezing stond al gepland voor 10 
mei dit jaar, maar kon door ziekte van de spreker toen niet 
doorgaan.                                 

Op dinsdag 15 november houden we onze tweede Algemene 
Ledenvergadering dit jaar. U krijgt ruim van tevoren de stukken 
voor deze bijeenkomst toegestuurd.               

Tot slot: op dinsdag 22 november zal Hans van den Eeden uit 
Heusden voor ons een lezing houden, die aansluit bij het thema 
van het JUMBO-plaatjesboek onder de titel: Ora et Labora, Bid en 
Werk. Een boeiend verhaal over een periode, waar velen van ons 
zeker nog herinneringen aan hebben. Kortom, er is de komende 
maanden weer genoeg te doen bij onze vereniging. We houden u 
via de Heem-info en via de mail op de hoogte van komende 
activiteiten.   
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Kadaster    Column 
Met de invoering van het kadaster werd in 
Nederland ook het metrieke stelsel 
ingevoerd. De tot dan toe plaatselijk 
gebruikte maten als ‘de el’, ‘de duim’, enz. 
werden officieel afgeschaft. Nederland was 
in 1810 door Frankrijk geannexeerd, keizer 
Napoleon besloot dat op 1 januari 1812 
een begin moest worden gemaakt met het 
opbouwen van een kadaster. Maar in 1813 
stortte het Keizerrijk in en de Fransen ver-
lieten Nederland. Vele Franse instellingen 
en regels werden direct afgeschaft, maar 
dat gebeurde niet met het kadaster. De 
Prins van Oranje had nog maar nauwelijks 
voet aan wal gezet in Scheveningen of hij 
gaf opdracht het werk van het kadaster 
voort te zetten. Zijn haast was begrijpelijk 
want de staatskas was leeg en het kadas-
ter beloofde een erg belangrijk middel voor 
belastingheffing te worden. De gedachte 
was dat de waarde van gebouwen en 
grondbezit zou worden belast zodra de 
eigendommen precies waren opgemeten 
en geclassificeerd. Het kadaster was een 
technische operatie, en de ambtenaren 
dienden strikt methodisch te werk te gaan. 
Met de instructies kwam ook het metrieke 
stelsel uit Frankrijk mee naar Nederland. 
De Staatsregeling van 1798 proclameerde 
dat alle maten en gewichten tiendelig gelijk 
zouden worden gemaakt. Het tiendelig 
stelsel werd niet dadelijk voor de gehele 
gemeenschap verplicht, er was genoeg tijd 
om eraan te wennen. In 1820 kwam offi-
cieel een eind aan de verscheidenheid aan 
oppervlakte-, lengte- en inhoudsmaten die 
in Nederland werden gebruikt.  Het tiende-
lig stelsel was in 1820 weliswaar verplicht, 
maar oude namen bleven nog wel gang-
baar. In Gestel was een ‘el’= 0,685 m, een 
‘duim’= 2,87 cm een ‘roede’= 5,75 m, een 
vierkante roede=33,06 m2 en een 
mud=301 l. Tot ver in de negentiende 
eeuw werden de oude maten nog 
gehanteerd. Omstreeks 1830 was het land 
tot in de verste uithoeken van markerings- 
punten voorzien. In 1832 werd wat het 
kadaster had verzameld de basis voor de 
grondbelasting.  
Sjef van Hulten. 

Personalia. 
Wij ontvingen bericht van het overlijden 
van ons lid Henk Gartsen op 16 augustus 
2022. 
Henk is de vader van ons oud-bestuurslid 
Hein Gartsen. 

Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de 
actie Rabo ClubSupport. De Rabobank 
verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder 
de deelnemende goede doelen. De leden 
van de bank bepalen, door te stemmen, 
welke stichting of club een financiële 
bijdrage krijgt en hoeveel. Alleen leden van 
de Rabobank kunnen stemmen. Wanneer 
u een rekening bij de Rabobank hebt, kunt 
u gratis lid worden! Dit kunt u eenvoudig 
regelen via de App of via Rabo Internet 
bankieren. Het stemmen gaat alleen via de 
RaboApp of Rabo Internetbankieren. 
Stemmen kan eenvoudig als volgt: 

Na inloggen via de App of via Rabo 
Internetbankieren gaat u naar ‘Service’ 
dan omlaag scrollen naar ‘Lidmaat-
schap’ waarna u de knop ‘Rabo Club-
Support’ vindt. De rest wijst zich 
vanzelf. 

Vanaf 5 september kan er gestemd 
worden (tot 27 september 2022) en elke 
stem brengt geld op en … alle stemmen 
tellen, dus probeer ook mensen in je 
omgeving te mobiliseren (bijv. partner, 
kinderen, vrienden, buren, enz.) om op ons 
te stemmen. U kunt ons vinden onder de 
naam: Heemkunde De Heerlijkheid 
Herlaar 

Meer info https://www.rabobank.nl/leden/
clubsupport/club-overzicht/clubdetail?
id=260844  of ook https://
www.rabobank.nl/leden/clubsupport/
stemmen 

Hopelijk krijgen we ook dit jaar weer een 
aardig bedrag bij elkaar. Hartelijk bedankt 
alvast voor uw stem namens bestuur 
Heemkunde Vereniging 
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Jef van Veldhoven, een heemkundige van formaat!  Interview 
 
Jef van Veldhoven is van grote 
betekenis voor de onze 
heemkundevereniging. Hij 
heeft een enorme drive om iets 
echt diepgaand uit te zoeken 
en het liefst maakt hij dan een 
fotografisch verslag, want 
schrijven zegt hij, ‘dat is niet zo 
mijn aard’. Pas toen hij met 
pensioen ging heeft hij de 
belangstelling voor heemkunde 

verder ontwikkeld. Hij is een man met 
liefde voor de natuur en één van zijn 
eerste daden was zich aanmelden bij de 
Natuurgroep Gestel. Hij had veel be-
langstelling voor de Flora en de Fauna en 
hij fotografeerde graag. Hij zegt: ’Ik heb 
veel met Bert Schellekens door de natuur 
gewandeld en veel van hem geleerd. 

Veldnamen 
Hij reageerde op een oproep van Nico van 
Hengstum e.a. om mee te werken aan een 
onderzoek naar Veldnamen. Veel percelen 
hebben een veldnaam, vaak is dat een 
familienaam, maar ook de vorm van een 
perceel kan de veldnaam bepalen, of de 
kwaliteit van het stuk grond. In zijn werk-
zame leven, waarover verderop meer, 
heeft hij zich bekwaamd tot chemisch 
analist. Een analist is iemand die heel 
nauwkeurig uitzoekt welke stoffen er in 
een product zitten, die nauwkeurigheid 
paste Jef ook toe bij zijn veldnamenonder-
zoek. Hij laat een databox zien waarin een 
schaduwarchief (ca. 200 gigabite) zit 
opgesloten van de Historie van Gestel.  
Het is jammer dat de resultaten van de 
commissie Veldnamen niet in een schrif-
telijk verslag zijn terug te vinden. Het is er 
allemaal wel, maar in digitale vorm.  
  
Even terug: wie is Jef van Veldhoven? 
Hij is in 1939 in Ossendrecht in West 
Brabant geboren, hij was het vierde kind in 
een gezin van zes. Zijn vader was schilder 
en zijn moeder had een winkel in schil-
dersartikelen, verf, behang enz. Hij was 

niet direct voorbestemd om ook schilder te 
worden, maar wat dan wel? 

Na de lagere school in Ossendrecht ging 
hij in Bergen op Zoom naar de Mulo. ‘Ik 
was niet zo gemotiveerd’ zegt hij en toen ik 
van school kwam wist ik eigenlijk niet wat 
ik wilde worden. Ik ben toen gaan werken 
op het laboratorium van Beckers 
Haardenfabriek in Bergen op Zoom als 
leerling chemisch bedrijfsanalist’. Hij had 
Mulo A gedaan en hij moest nog lessen 
volgen in natuur- en scheikunde. Maar het 
laboratoriumvak dat trok hem wel, getuige 
het aantal bedrijven waar hij vervolgens 
heeft gewerkt om steeds een stapje hoger 
te zetten op zijn carrièreladder. Hij heeft 
zijn militaire dienstplicht vervuld en leerde 
zijn vrouw Ria kennen op de dansles. In 
1963 is hij met haar getrouwd. Zij hebben 
samen drie kinderen en vier kleinkinderen.  

Op mijn vraag wat hij leuk vond aan het 
analistenvak, antwoordt hij: ‘Ik wist 
helemaal niet wat ik wilde worden. Het 
ging toentertijd een beetje op zijn Janboe-
renfluitjes! Maar eenmaal op het 
laboratorium heb ik mijn draai wel ge-
vonden’. Hij werkte onder meer bij 
Organon en Dow Chemical en vond zijn 
definitieve bestemming in 1966, zevenen-
twintig  jaar oud, bij Heineken in Den 
Bosch. 
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Watertechnoloog 
Daar kwam hij te werken op het 
bedrijfslaboratorium als kwaliteitsanalist. 
Water is een belangrijke grondstof voor de 
bereiding van bier en daar heeft hij zich 
intensief mee beziggehouden. Hij was er 
hoofdanalist biercontrole. In de commissie 
Veiligheid ging hij een belangrijke rol 
spelen. Een en ander was noodzakelijk 
vanwege de invoering van de arbeidsom-
standighedenwet. Maar uiteindelijk is hij 
watertechnoloog geworden en die functie 
heeft hij veertien jaar uitgeoefend. Op 
zestigjarige leeftijd is hij met pensioen 
gegaan.  

Toen Thijs van den Helm in 1994 bier 
begon te brouwen hier in het dorp, heeft hij 
in de Mieghelm brouwerij enige jaren zijn 
kennis van bier kunnen benutten  als 
brouwer van het Abrahambier, Brabants 
Buikske en Bokkendonks bokbier allen 
naar eigen recept. 

Darrol Bussler 
Naast natuurfotografie heeft heemkundig 
onderzoek veel jaren de meeste (pen-
sioen)tijd in beslag genomen. Vele uren 
heeft hij doorgebracht op het archief van 
het BHIC in Den Bosch en op verschil-
lende andere archieven. Aan het veldna-
menonderzoek heeft hij nog internationale 

contacten overgehouden. Een daarvan 
was de kennismaking met Darrol Bussler 
uit Minnesota (USA). De naam Bussler is 
verwant met Besselaar/Berselair/Gemon-
de. In zijn fotoarchief staat bijgaande foto. 
Wie meer wil weten over de Gestelse 
historie kan de website van de Heerlijkheid 
Herlaar raadplegen, daar vind je ook de 
verwijzing naar de site van Jef. 

‘De liefde voor vogels heb ik ook van mijn 
vader, een duivenmelker’, zegt hij.  
Wie Jef kent ziet hem vaak op de fiets met 
fototoestel. En dan komt hij beslist terug 
met foto’s van vogels of grazende reeën. 
Voor onze heemkundevereniging is hij van 
onschatbare waarde! 
Sjef van Hulten. 

Heem-info 31 �4

Hulpvraag van BHIC 
Niet alleen op onze website, maar ook op 
die van het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (www.bhic.nl) staat een flink 
aantal foto’s uit Sint-Michielsgestel.  
Deze foto’s hebben niet allemaal een 
even goede beschrijving, waarvoor het 
BHIC de hulp van onze leden inroept. 
Concreet wordt gevraagd om bij foto’s je 
commentaar of toelichting te geven, als je 
hier meer van weet dan wat in de 
beschrijving van het BHIC staat. Heb je 
even een beetje tijd over, ga dan eens 
naar de BHIC-website, kijk of je foto’s ziet 

waar je meer van weet en geef dat dan 
door.  
Hoe werkt het? 
Als je hier klikt, kom je meteen op de 
juiste pagina uit om de foto’s in te zien. 
Ga met je muisaanwijzer (cursor) op een 
foto staan en er verschijnt een pop-up 
met de BHIC-toelichting (of vraag) bij die 
foto. Weet je iets meer, dan kun je dat 
kenbaar maken door de foto aan te 
klikken; in het venster verschijnt dan links 
naast de foto een overzicht van de gege-
vens. Klik daar op “Voeg reactie toe” en 
de rest wijst zich vanzelf. Het BHIC zal je 
dankbaar zijn. 
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