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Beste lezer,


Een goed gevulde heem-info ligt voor u. Sinds de jaarvergadering hebben we een 
nieuwe voorzitter in de persoon van Koos Loose. Een uitgebreid gesprek met hem. 
Voorts kijken we uit naar een lezing in de maand mei over “Ave Maria in Brabant en 
daarbuiten”, daarover vindt u meer op de site van onze heemkundevereniging en 
op de poster die u als bijlage bij deze heem-info aantreft.  

En … we zijn op bezoek geweest bij de Gijs en Gine van der Flier-Brasz, de huidige 
bewoners van Haesi Ager.


Veel leesplezier.

_____________________________________________


“Ave Maria in Brabant en daarbuiten” op 23 mei 2019 
Een informatieve èn ontroerende voordracht in de Huif. Aanvang 20.00 uur.

Met een heuse Maria Sing Along! Van harte welkom. Gratis toegang.  


______________________________________________


Landhuis Haesi Ager (spreek uit: heezi ager) ligt aan de Nieuwstraat 70. Vóór  
1870 heette de Nieuwstraat nog ‘den Heesakkersche weg’. Nadat deze weg daar- 
na verhard werd ging die in de volksmond Nieuwstraat heten. De weg was gelegen  
tussen de Heesakkers en de Dommelakkers.


Haesi Ager
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Inleiding 
Al bijna vijfentwintig jaar wonen in dit statige land-
huis de heer en mevrouw Van der Flier-Brasz 
(laatstgenoemde is lid van onze vereniging). Met 
hen hebben we een gesprek over de geschiedenis 
en de voormalige bewoners van dit huis. Zij hebben 
in de loop der jaren al veel onderzoek gedaan naar 
het verleden en daar maken we voor deze beschrij-
ving dankbaar gebruik van. Met enkele bestuurs-
leden van onze vereniging zijn we gastvrij ont-
vangen en hebben we huis en tuin uitgebreid 
mogen bezichtigen. 

Het perceel, het huis en de naam 
In 1883 verkocht Hendricus van Schijndel aan 
notaris Josephus B.W. Kerstens een perceel op de 
Heesakker ruim 1 ha. groot voor de som van 3100 
gulden. De bijgaande tekening geeft het perceel 
aan, oorspronkelijk hoorden de kavels aan de 
Heesakkerstraat ook bij het perceel.  
Notaris Kerstens kocht dus onbebouwde grond. De 
bouw moet in 1885 hebben plaatsgevonden. Er zijn 
geen bouwtekeningen of aanvragen voor een 
bouwvergunning teruggevonden. Het huis is ‘in 
regie’ gebouwd, waarbij niet op kosten gekeken 
werd: er werd degelijk gebouwd met degelijke 
materialen. 

Landhuis Haesi Ager is gelegen in een gebied dat 
de naam Heesakkers draagt en dan komt de naam 
“Haesi Ager” wel aardig in de buurt van Hees-
akker: In het Latijn bestaat het woord “haerere”, dat 
in eerste instantie betekent: aan iets vast zitten, 
blijven hangen, blijven steken. Het woord 
“ager” betekent akker, veld, grondgebied, 
omme-land. De twee woorden samenge-
voegd: Ik voel me ingeburgerd op dit stukje 
grond. Notaris Kerstens had wellicht een 
klassieke achtergrond of kwam uit een 
milieu waar het klassieke denken niet 
vreemd was. Mogelijk heeft hij met zijn 
kennis van Latijn deze naam verzonnen 
voor zijn nieuwe huis en heeft hij dat 
gecombineerd met de verlatinisering van het 
toponiem “heesakker”, aldus Jan Spit.  

De bewoners 
Notaris Kerstens 
Josephus Kerstens is in 1843 in Tilburg 
geboren en hij is eerst notaris in Waalwijk 
geweest en vanaf 1881 te Sint-Michiels-
gestel. Kerstens was naast zijn werk als 
notaris ook actief in de Gestelse gemeen-
schap. Volgens Van der Flier was hij 
voorzitter van de Vincentiusvereniging en 
dirigent van het kerkkoor. Kerstens was 
ongehuwd en hij woonde alleen in het huis. 
Volgens de overlevering had hij wel een 
huishoudster, maar die was niet inwonend. Op het 
dak was een torentje met een bel voor de notaris 
met een touw naar zijn slaapkamer (boven de 
keuken). Of de notaris via deze bel zijn 
huishoudster kon oproepen is niet met zekerheid te 
zeggen. Kerstens overleed in 1926, zijn 
erfgenamen waren blijkens de veilingakte: twee 

broers, drie neven en een nicht, maar verdere 
gegevens ontbreken. 

De familie Sopers 
Na het overlijden van notaris Kerstens kocht Petrus 
J.V.M. Sopers het huis met erf bij openbare verko-
ping in Hotel Central in 1926 te ’s-Hertogenbosch. 
De koopsom voor de villa bedroeg 9.525 gulden. 
Vanaf 1926 tot 1969 werd Haesi Ager bewoond 
door de verschillende families Sopers. Petrus (Piet) 
J.V.M. Sopers was dus de eerste. Hij werd geboren 
19 juli 1878 te ’s-Hertogenbosch en overleed op 23 
april 1941 te Sint-Michielsgestel. Hij was gehuwd 
met Henriette (Jet) A.P. van den Dungen. Zij 
hadden één zoon, Josephus (Jos) Franciscus 
Maria, geboren in 1906 en overleden in 1947. Piet 
Sopers bouwde boten, zowel houten als metalen, 
ook voor de verkoop. De schuur uit 1929 was het 

botenhuis met smidse en schoorsteen. 
Josephus (Jos) Sopers studeerde mijnbouw in Delft 
en heeft daar zijn echtgenote Rietje van Kessel 
(Mammie genaamd), ontmoet. Na het overlijden 
van Jos (1947) is Mammie met haar zeven 
kinderen in Haesi Ager komen wonen. 

In 1943 trok het echtpaar Cooijmans kort na hun 
trouwen in bij de weduwe Sopers-van den Dungen. 
Vijf kinderen Cooijmans (Berry, Jeanne, Johan, 
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Mari en José) zijn in Haesi Ager geboren. In sep-
tember 1949 verhuisden zij naar hun nieuwe huis 
aan de overkant, door hen gebouwd naast de 
winkel en bedrijfsruimte van de slagerij. Daar 
werden nog twee kinderen Cooijmans geboren.  

Het gezin van Jos Sopers en Marietje van Kessel 
bestond uit zeven kinderen. Eén daarvan is Frans, 
en volgens hem zaten er in de oorlog Duitse 
officieren in het kantoorgedeelte, vanwege de 
‘Einquartierung’. Van 1942 tot 1944 waren er 
‘onderduikers’. Na de bevrijding van het Zuiden zijn 
er ook nog Canadese officieren en Engelsen in het 
huis geweest. 
Na het overlijden van Piet in 1941, noch na het 
overlijden van Jos in 1947 heeft er een scheiding 
en deling van het huis plaats gevonden. In 1967 is 
er wel verdeeld, waarbij huis en erf werd toege-
deeld aan de zeven kinderen Sopers. 
De kavels aan de Heesakkerstraat zijn in 1962 
verkocht aan de gemeente. In 1969 is Haesi Ager 
verkocht aan mevrouw Maria Laura Sloet-van 
Cranenburgh. Mammie van Kessel woonde er op 
dat moment nog met twee zonen: Piet en Frans. 

Familie Sloet 
Notaris Anton Willem baron Sloet, geboren 26 
januari 1918, was al notaris in Sint-Michielsgestel, 
maar verhuisde met kantoor en huis naar Haesi 
Ager in 1969 of 1970. Mevrouw Sloet was de 
drijvende kracht en dankzij haar is het huis in 
behoorlijke staat gebracht. De decennia daarvoor is 
het onderhoud waarschijnlijk niet optimaal geweest.  

Lelyveld-van Lanschot 
Mevrouw Sloet verkocht Haesi Ager in 1986 aan 
het echtpaar Van Lelyveld-van Lanschot. 

Van der Flier-Brasz 
De heer en mevrouw Van der Flier-Brasz werden 
eigenaar op 20 juni 1994 en betrokken het landhuis 
kort daarna. 

Brand 
In 1962 was er een brand in het landhuis. Tom 
Schellekens, destijds lid van de vrijwillige 
brandweer werd, door een meisje dat bij de familie 
Schellekens werkte, gewaarschuwd dat er brand 
was bij Sopers. De brand was ontstaan op de 
zolder boven de badkamer en veroorzaakt door 
Frans Sopers. Hij zat veel op het platte dak waar hij 
naar toe klom via de hoeken van het dak. Hij had 
met een vergrootglas op een kindermatrasje 
geschenen, heeft dat wel gedoofd, maar onvol-
doende. Na een tijdje is hij naar binnen gegaan en 
heeft het matrasje op de grote hoop spullen in een 
hoek gegooid. Hij is gaan zwemmen. Op enig 
moment werd hij in het zwembad gewaarschuwd 
dat er brand was. Toen hij thuis aankwam was de 
brand bezig in die bewuste hoek. Na aankomst van 
de slangenwagen is Tom Schellekens met een 
slang het huis in gegaan, de trap op en naar de 

zolder. Inderdaad 
was de brand-
haard daar in de 
hoek. De hitte en 
de rook sloegen 
hem tegemoet en 
hij werd daardoor 
als het ware naar 
achteren gedre-
ven, maar met de 
hulp van een maat 
is het gelukt om 
de brand toch 
beperkt te houden tot die hoek op zolder. De 
brandweer heeft het kunnen blussen met heel veel 
waterschade. Alle spullen gingen uit het huis. Met 
behulp van de brandverzekering zijn op de eerste 
verdieping nieuwe plafonds aangebracht en is het 
huis opnieuw behangen. Het restaureren duurde 
wel een half jaar. Als Tom daar niet zo snel was 
geweest zou het huis zeker volledig afgebrand zijn. 

Tot slot 
Inmiddels woont de familie Van der Flier er bijna 
vijfentwintig jaar en met heel veel genoegen. De 
vele kamers die het landhuis heeft, hebben 
allemaal een naam. Zo spreekt Van der Flier over 
de rode, de gele, de Belgische, de bloemetjes 
kamer, enz. afhankelijk van de kleur van de verf of 
behang of van een Belgisch meubelstuk in de 
kamer. De grote tuin proberen zij zoveel mogelijk 
zelf te onderhouden, af en toe met hulp van een 
tuinman. Voor het onderhoud van de oude bomen 
wordt jaarlijks een gespecialiseerd bedrijf 
ingeschakeld. In 2002/2003 heeft een grote 
restauratie plaatsgevonden. De heer en mevrouw 
Van der Flier-Brasz hebben de afgelopen 25 jaar 
veel gedaan aan het onderhoud van het huis zowel 
binnen als buiten.  

“Het landhuis is van architectuurhistorisch belang 
vanwege de bijzondere samenhang tussen de 
samenstellende onderdelen, de typologische en de 
kunsthistorische kwaliteit van de toegepaste 
eclectische en stijlelementen. Het landhuis heeft 
ensemblewaarde vanwege de hoogwaardige 
kwaliteit van de bebouwing en de historisch-
ruimtelijke relatie met de wegen en groenvoor-
zieningen. Het landhuis is van belang vanwege de 
bouwtechnische en typologische zeldzaamheid die 
het als zodanig bezit”, aldus de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 
Sjef van Hulten 

Bronnen: 
Onderzoek van de heer en mevrouw Van der Flier. 
Historisch onderzoek door Jef van Veldhoven. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Met dank aan Frans Sopers, Tom Schellekens en 
Berry Hovenier voor hun correcties en aanvullingen. 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In gesprek met onze nieuwe voorzitter. 

Op de ledenvergadering van 26 maart 2019 is 
Koos Loose met algemene stemmen gekozen tot 
voorzitter van onze vereniging. Voor de meesten 
van ons is Koos geen onbekende als inwoner van 
Gestel sinds 1977. De laatste jaren 2014-2018 was 
hij wethouder met o.a. Cultureel erfgoed in zijn 
portefeuille. Maar hij is ook de oprichter van de 
Stichting De Gestelse Pomp en jarenlang voorzitter 
van de Fidderaosie Bokkendonk, de overkoepeling 
van de verschillende 
carnavalsclubs in ons dorp. 
Daarnaast was hij ook een aantal 
jaren voorzitter van Tennisver-
eniging Thadia. Al met al een 
persoon met de nodige bestuur-
lijke ervaring. En nu dus voorzit-
ter van heemkunde vereniging De 
Heerlijkheid Herlaar.


Maar allereerst de vraag: wie is 
Koos en wat ziet hij in onze 
vereniging? 
Koos is in 1945 geboren in 
Made-Drimmelen en hij is 
opgegroeid in een gezin van elf 
kinderen (vijf zussen en vijf 
broers) waarvan hij de middelste 
is. Hij volgde de lagere school in 
Made, het gymnasium van het 
kleinseminarie in Breda en de hbs 
in Oosterhout. In Tilburg is hij daarna 
Bedrijfseconomie gaan studeren. In zijn eerste 
baan bij Hendrix in Boxmeer (levensmiddelen) 
heeft hij zich vooral met marketing beziggehouden. 
Daarna heeft hij gewerkt bij Interpharm, als 
sectormanager ten behoeve van apotheken en 
ziekenhuizen en vervolgens bij Brocacef. Daar was 
hij directeur van de farmaceutische groothandel in 
geneesmiddelen en medische producten. Van 
1988 tot 2014 was hij zelfstandig ondernemer: met 
zijn bedrijf Koos Loose Management b.v. werkte hij 
als consultant en handelde ondermeer in medische 

apparatuur. Van 2014 tot 2018 was hij wethouder. 
Hij geeft drie redenen aan voor zijn belangstelling 
voor heemkundig werk.

Ten eerste zijn interesse voor geschiedenis 
hetgeen voortkomt, zegt hij uit zijn gymnasium-
periode. Zijn docent Van Waesberge hanteerde een 
kapstok met daaraan jaartallen met de achterlig-
gende geschiedenis. En die moest je elk moment 
van de dag kennen.Ten tweede vanuit zijn profes-
sionele achtergrond. Daar heeft hij geleerd om 
problemen strategisch te benaderen: Hoe is het? - 

Hoe was het? - Hoe moet het 
worden? Met andere woorden, 
ken je historie om goed vooruit te 
kunnen kijken. Zo heeft Koos 
vanuit die achtergrond een boek 
geschreven over “Twintig jaar 
strategie in de farmaceutische 
branche”. Ten derde zijn 
overtuiging dat mensen een 
gemeenschap kunnen vormen 
maar eerst door samenwerking 
met elkaar als samenleving 
functioneren. Dat geldt op lokaal 
maar ook op verenigingsniveau.


Als wethouder met ondermeer de 
verantwoordelijkheid voor Cultu-
reel Erfgoed heeft Koos ook 
nader kennis gemaakt met de vijf 
heemkundige verenigingen in 
Sint-Michielsgestel. Hij benadrukt 

dat hij samenwerking tussen deze verenigingen 
vanuit de eigen identiteit van elke vereniging 
belangrijk vindt, Zo vertelt hij graag over de 
regionale samenwerking van Sint-Michielsgestel 
met Vught en Heusden als Ommelanden met 's-
Hertogenbosch. Bijvoorbeeld op het gebied van 
het historische project Linie 1629 en een mogelijke 
betrokkenheid van de heemkundeverenigingen 
daarbij. Maar eerst gaat hij zich met enthousiasme 
verdiepen in onze vereniging. Hij hoopt samen met 
leden en bestuur een bijdrage te leveren aan 
heemkundige aspecten in ons dorp.

Sjef van Hulten. 

Vragen of opmerkingen over deze Heem-info, mail naar: heem-info@ziggo.nl 
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In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën van stukken 
uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van andere 
heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft.


