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Voorwoord  
 
In dit nummer dubbel eendacht voor de familie Rossiau, deels door 
een samenloop van omstandigheden. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
De redactie  
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Dorpskeur van de vrijheid Mierde. 
Door Simon van der Heijden 
 
De drie dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel hebben lange 
tijd de status van “vrijheid” gehad. Deze status werd verkregen toen 
de hertog van Brabant bepaalde privileges aan deze dorpen 
toekende, bijvoorbeeld de vrijstelling van tol. Wanneer deze status 
precies werd verkregen is onduidelijk, wel is aan te nemen dat dit 
vóór 1340 is gebeurd. 
 
Door de hertog werden aan dorpen, vrijheden en steden 
zogenaamde gemeintes of vroentes uitgegeven, dat wil zeggen 
stukken grond in algemeen gebruik. Deze gronden bestonden vooral 
uit grote heivelden, zoals die tot voor ca. 150 jaar geleden nog 
ruimschoots aanwezig waren. De gemeinte van Mierde werd op 19 
augustus 1331 door de hertog uitgegeven aan de lieden van Mierde. 
 
Voor het beheer van deze gemeintes werden zogenaamde 
gezworenen (of geswoorens) aangesteld. Bij het aanstellen van 
gezworenen werd in een aantal gevallen de bevoegdheid tot het 
vaststellen van regels en het innen van boeten op overtredingen, de 
zogenaamde keurbevoegdheid, nadrukkelijk door de hertog 
bevestigd, dan wel gegeven. Waar de keurbevoegdheid niet formeel 
gegeven werd, bestond regelgeving toch, inclusief het vaststellen 
van sancties op overtredingen. In de Mierde werden alle keuren (en 
breuken) gebruikt volgens het recht van hun schepenbank.  
 
Bij de Vrede van Munster (1648) werd het huidige Noord-Brabant 
toebedeeld aan de Republiek der Nederlanden. Op 16 juli 1654 
werden Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel door de Raad van 
State bevestigd in hun privileges, onder andere het recht om keuren 
en breuken op de gemeinte vast te stellen en te wijzigen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat een groot deel van deze 
regelgevingbedoeld was voor het beheer van de 
gemeenschappelijke heivelden. Daarnaast werden regels gesteld 
voor het onderhouden van de beken en waterlaten. In het keurboek 
van Hoogeloon, Hapert en Casteren (1780) werden daarnaast 
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bijvoorbeeld ook regels gesteld ten aanzien van het houden van de 
wacht.  
De uitvoering (en het innen van de boeten) werd vaak uitbesteed 
aan een rentmeester (of vorster). 
 
In de collectie Santvoort van het archief in Den Bosch is opgenomen 
de dorpskeur van de vrijheid Mierde. Deze dorpskeur is vermeld in 
een authentiek afschrift d.d. 28 januari 1729 van de toenmalige 
secretaris van de schepenbank, te weten Godert F. Hanenburgh. 
Waarom deze dorpskeur is opgenomen in de collectie Santvoort is 
niet bekend.  
 
Mr. Johan Cornelis Santvoort was griffier van de Leen- en Tolkamer 
en in die hoedanigheid werd hem regelmatig gevraagd 
rechtsgeleerde adviezen te geven aan instanties en particulieren ten 
aanzien van bepaalde processen, procedures etc. Wellicht is in het 
kader daarvan deze dorpskeur aan hem opgestuurd.  
 
Hierna is het afschrift van deze dorpskeur integraal overgenomen. 
 
Dorpskeur van de vrijheijd Mierden. 
 
Extract uijt de ordonnantie ende statuten gemaakt ende 
geordonneert bij schout en schepenen, ende geswooren der vrijheijd 
Mierde, aangaande de vroente ende gulden ordonnantie, ende dat 
voor een jaar, ofte dat dieselve wederom in ’t geheel, ofte eenige 
articulen daarvan verandert sullen worden. 
 
Ten eersten van het torven. 
 
In den eersten sal men ses geheele dagen mogen torffen die 
hoornbeesten houden, ende die geen hoornbeesten en houden, 
sullen maar drie daagen mogen torven, ende niemand en sal torff 
mogen steeken  anders dan met torfschuppen, nogh twee menschen 
niet met een getau te mogen steeken, ende die op dien tijd niet en 
konnen torfsteeken ofte inde schuure laaten torffen, sullen dat den 
geswoorens te kennen geven, om hun een briefken te geven, om als 
dan henne dagen te mogen torven, alles op verbeurte van twee 
gulden tot Rentmeesters behoef, mits nogh een halven dagh in ’t 
Bolgoor te mogen torven, als het de gesworens uijtgeven ende die 
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voorss. torff te steeken  uijt te geven bij de gelijke geswoorens t’zij 
bij twee ofte andere dagen ter discretie van de geswooren. 
Ende so wie contrarie doet, sal den Rentmeester den selven torff 
verkoopen, ten hoogsten, daarvan hij sal hebben de helfte ende de 
andere helfte de gemeente. 

 
Van den groestorff. 
 
Item niemand van de ingesetenen en sal 
hem vervorderen eenige groestorff te 
slaan offt steeken op de verbeurte van 
vier gulden ende sal deese poene worden 
bekeert in twee deelen, d’een deele voor 
den Rentmeester ende d’ander deel voor 
den aanbrenger, ende daarnaar ook geen 
anderen torff te mogen steeken oft doen 
steeken, ende wanneer imand sulken 
groestorff gesteeken mogte hebben, sal 
iedere ingeseten des dorps, daar sulx 
gedaan sal weesen, gehouden sal sijn, 
als het geboden word te compareren met 
sijn peerd ende karre om den voors. torff 
te haalen op verbeurte van non 
comparitie te verbeuren vijff stuijvers tot 
Rentmeesters behoeff. 
 
Van geen torff te mogen verkoopen, nogh 
om de helft te doen steeken.  
 
Item niemand en magh egeenen torff 
verkoopen nogh om de helfte doen 
steeken ofte slaan, nogh en sal niemand 
eenigen torff mogen verkoopen, ten 
waare hij buijten dorps vertrocke, ende 
alsdan aan binnenluijden sijn torff te 
mogen verkopen ende anders niet, alles 
op de poene van twee gulden tot 
Rentmeesters behoeff. 
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Hogemierde van ’t torffen. 
 
Item dat niemand tot Hogemierde geenen torff en sal steeken in het 
Breeven, Aarenrijt, oft op ’t weeghs heijken ofte inde Hannerijt, dan 
alleenlijk so ‘tselve geteekent sal worden op poene voors.. 
 
Van put ende vorstrussen ende leem tot Hogemierde. 
 
Item dat niemand tot Hogemierde putrussen vorstrussen, 
gragtrussen en sal steeken in de Smitstraate, in de Hoogstraate, van 
de kinderen Huijbert Gevers, tot den Coolenhoek toe, nogh in ’t 
Breeven, nogh aan de santkuijle van Harmen Peters, nogh ook in de 
Taekrijt, nogh inde Heijwegendijk, ofte aan ’t Collers rode op den 
opstall, nog ook geen schaapen te mogen hoeden in ’t Breven 
sonder de lammeren ende drie mestoijen, nog ook eenige schijten te 
mogen rapen in ’t voors. Breven op de verbeurte van een gulden tot 
Rentmeesters behoeff. 
 
Item insgelijks geen leem te moge steeken tot Hogemierde in de 
Holstraate op poene voors.. 
 
Hogemierde vlaggen en maijen. 
 
Item dat niemand tot Hogemierde, heijde en sal mogen maijen ofte 
vlaggen voor den Tack oft op de berg, op verbeurte van twee gulden 
ende de peene te aplieeren alsvoor. 
 
Niemand in andermans goed te hoeden. 
 
Item is mede goed gevonden en verstaan dat niemand sal mogen 
hoeden, in beemden oft heijvelden, dan alleenlijk op sijne eijge, en 
dat ook de eijgenaars in wiens beemden oft heijvelden sal worden 
gehoedt, de beesten en schaapen, selver sullen mogen schutten en 
aan de geswoorens aanbrengen die gelooff sal gegeven werden, op 
poene van als boven. 
 
Tot Hulsel van ’t torven en vlaggen. 
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Item dat niemand tot Hulsel en sal mogen torven inde Wielrijts 
opstalle te weeten van ’t Lisvoorts hecke strekende den wegh lanks 
ende lopende naa het Rootken nogh in den opstall, nogh van 
Cornelis Goutsmits Eusel tot op de hoek van ’t Mooreveen nog ook 
heijde te mogen maijen ofte vlaggen op poene voors. tot 
Rentmeesters behoef. 
 
Leegemierde, van schapen te hoeden en torf te steeken. 
 
Item dat tot Leegemierde in de Putreijt met geen schapen en sal 
mogen gehoed worden, dan met lammeren ende drie mestoijen, 
nogh ook geen putrussen, vorstrussen, gragtrussen, dan leem te 
mogen steeken ofte in de Holstraate aan ’t Wellensende, ofte sullen 
de putten moeten vallen op verbeurt daartoe staande. 
Item insgelijx geen schijten te mogen rapen in de Putrijt, nogh ook in  
de Ouerijt, in de flaesputten, in de stapellrijt, nog ook in ’t rietveenne, 
nog ook geen leem te moogen steeken op de Mispelentse straate 
ten waare buijten de dwaerrijt, nog ook geen putrussen, vorstrussen, 
torf ofte gragtrussen dan volgens de teekenen, alles op verbeurt van 
tien stuijvers tot Rentmeesters behoeff, reserverende de Holstraat 
daarin wel schitten te mogen rapen. 
 
Van het vlugten. 
 
Item ofte imandt voor den Rentmeesters vlugtig waare, ’t sij in ’t 
torven ofte heijde te maaijen, ende den Rentmeester den voors. 
vlugtigen persoone, ofte breukagtige persoone niet en konde 
bekoomen sal den gevlugten persoone gehouden weesen hem 
selven bij eede te expurgeren op alsulken dag ende tijdt in de heijde 
niet getorft ofte gemaaijt te hebben, ende bij wijgeringe van eede sal 
vervallen weesen in de peene van twee gulden tot des 
Rentmeesters behoef. 
 
Van een anders potinge. 
 
Item dat niemand geen gragtrussen, leem, putten oft vorstrussen sal 
moogen steeken onder imands potinge op verbeurte van tien 
stuijvers tot Rentmeesters behoef. 
 
Van buijten-persoonen niet te mogen torven. 
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Item bij aldien imand van buijten dorpen oft vrijheijden, hem 
vervorderde torf te slaan ofte steeken ofte heijde te maaijen op den 
aart deeser vrijheijd, sal die Rentmeester dieselve breukagtige 
persoonen mogen becalangieren op de poene van ses guldens, 
telke reijse te verbeuren tot Rentmeesters behoef, reserverende de 
hoogheijt sijn geregtigheijdt. 
 
Van heijde te maijen in ’t gemeen 
 
Item dat niemand geen heijde maaijen ofte vlaggen sal, dan also die 
beijde geswoorenen van de drie dorpen eendragtelijk sal worden 
geteekent, ende dat agter die teekenen vrij haaren cours te hebben 
ende so iemand voor de teekenen quaame heijde te maaijen ofte 
vlaggen oft torff te steeken op verboden plaatsen, sal vervallen 
weesen in de poene van twee gulden tot Rentmeesters behoef. 
 
Van de teekenen. 
 
Item dat niemand de teekenen  sal versetten  ofte verdragen, dan so 
die te laaten staan, so die eendragtelijk gesett sijn, op verbeurte van 
twee guldens, ende indien die geswoorenen ’t selve vervorderen te 
doen op drie dobbele poene te verbeuren tot des Rentmeesters 
behoef. 
 
Van vorstrussen te steeken. 
 
Item dat niemand hem en sal vervorderen eenige vorstrussen te 
steeken hij sal schuldig ende gehouden wesen deselve te verleggen 
op de huijsinge binnen den tijd van drie weeken, ende so wie 
contrairie doet ende denselven langer laat leggen, sal vervallen in de 
poene van tien stuijvers tot Rentmeesters behoef. 
 
Van de Aa ende waterlaten te schouwen ende alle dat schouwbaar 
is. 
 
Item een igelijk sal sijn Aa en waaterlaaten houden op haare 
behoorlijke wijte ende diepte naar ouder gewoonte, ende die Aa te 
begaan in de maandt Meij ende September, ofte op andere tijden als 
dat bij schepenen ende geswooren sal worden geordonneert, het 
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welke op de behoorlijke tijd 
en plaatsen sal geboden 
worden, ende de 
waaterlaaten te begaan als 
het geboden word, ende 
niet te mogen schouwen 
als op den vierden, vijfden, 
a sesten dagh naa den 
gebotte ende deselve te 
beschouwen tot elke XX 
roeijen, ende so wie sijn 
Aa ende waterlopen niet 
behoorlijk heeft geveegt, 
sal verbeuren eene poene 
van vier stuijvers ende so 
imand in ’t schouwen, 
nogh in de Aa ofte 
waaterlaaten bevonden 
word veegende, sal 
verbeuren dubbele poene 
tot Rentmeesters behoef. 
Ende dieselve te begaan 
ofte beschouwen uijt elken 
dorp een schepen ofte 
geswooren daartoe te 
moeten gebruijken. 

 
 
De wijte van de Aa door Hogemierde ende Lagemierde loopende. 
 
Te weeten van den Hooghmeen totter Langevoort  4 voeten 
Van de Langevoort tot de Hogevonder    5 voeten 
Van de Hogevonder tot den Schaapsdijk    6 voeten 
Van den Schaapsdijk tott den Schavoort    7 voeten 
Van den Schavoort tot den Koeijvoort    8 voeten 
 
De wijte van de Aa door Hulsel ende Leegemierde lopende. 
 
Van de Lijsvoort totte Hellekensvoort    4 voeten 
Van de Hellekensvoort tot de Molendijk    5 voeten 
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Van de Molendijk tot de heijbeempt     6 voeten 
Van de heijbeempt tot de Koeijvoort    7 voeten 
 
Waaterlaaten tot Leegemierde 
 
Ten eersten, eenen heffende aen ’t thorenhecke. 
Item eenen heffende aan de Pelsacker. 
Item eenen heffende aan den Vijkenackerskuijl. 
Item op de missie Evert Hermans eenen heffende. 
Item eenen heffende bij Hendrik Antonis. 
Item eenen heffende op de Hoef van Postels erve genaemt het 
Elsken. 
Item eenen heffende in de Waterlaats Ackerstraat. 
Item eenen heffende aan den Boonhoff. 
Item eenen heffende aan Hendrik Willems Jacobs steede. 
Item den Waterlaat in de beeken. 
Item eenen heffende aan de deekers ackere. 
Item eenen heffende aan de draaijboom ende deselve op dobbele 
poene, mits te gestaan sonder goote oft schoor te leggen, tot tijd 
ende wijle dat de regeerders van Leegemierde ook eene inde 
straate leggen. 
Item eenen heffende bij Maaij Dielen. 
Item eenen heffende in Joost Mighielsen braak ende vervolgens als 
voor naa de Groenstraate. 
 
Van de waaterlaaten tot Hogemierde. 
 
Ten eersten eenen waaterlaat heffende in Jan Jordens wasvin 
strekkende door Willem van de Berge wouwer oft nieuwvelt. 
Item eenen heffende op de hoeve. 
Item eenen heffende op de missie van Antonis Jansen door den 
gragt neffens de gemeijnte tot in de waaterlaat in ’t dwersveldt. 
Item eenen heffende bij Peter Schuurmans steede in den dijk Jacob 
Wouterssen. 
Item den dorps waaterlaat door de Heere straate. 
Item eenen heffende in den dijk bij de pastorije. 
Item eenen heffende in de Cruijsvelden aangaande Jan Peeter 
Schuijrmans lopende door ’t Beemt ende Jan Toonen ende Jan 
Vervoorts onbroek in de Aa. 
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Item eenen heffende aan de Raveneijk strekkende neffens de 
Beeckenackers neffens Hermen Peeters aansteede ende Adriaan 
Wouwers. 
 
Item eenen heffende aan Willem van den Berge huijs, streckende 
door Hans van Dijks dries, langs de Linde straat, ende voorts naa de 
gemeene Aa. 
Item eenen heffende in’t hopperken aan den Kuijl gelijk naar ouder 
gewoonte heeft gegaan aan Wouter Loijen bogjen. 
Item eenen heffende in de rijt ende is streckende tusschen Thomas 
Dirks ende weduwe Ariaan Lambregts tot in de Beilivense-loop, 
welke waterloop geveegt sal moeten werden bij Matthijs Verbruggen 
de weduwe Willem Crollen en Embregt Dijkmans, en dat Jan 
Schoormans het water sal moeten lossen van Embregt Dijkmans 
door sijn dam. 
Item eenen heffende in Cornelis Mierdmans beempt  inde 
sammelinge door Hendrikske Jan Thijs beempt, de weduwe Aariaan 
Lambregts Cornelis, neffens Maaijken Looijen beempt ende so voort 
in den Belevensen loop naar de Aa. 
 
Waaterlaaten tot Hulsel. 
 
Ten eersten eenen heffende aan de noorderseijde Seijken Sweerts 
Kerkendriesse ende so door de pastorije in de straaten waaterlaat. 
Item eenen heffende in Moorissen plaetse. 
Item eenen heffende aan de grooten eijken ontrent de 
peeperstraate. 
Item eenen heffende op de Heerstraate, loopende nevens blocken 
beempden. 
Item eenen heffende aan Eijskenshoek. 
Item eenen heffende in de Kerkstraate. 
Item eenen heffende in den dries agter Crijen Goejaas. 
Item eenen heffende in de Mortel Dionijssen Wouterssen. 
Item eenen heffende in de Couwenbergsstraate aan Dionijs Wouters 
veenne. 
 
Van sant te halen tot Leege ende Hogemierde. 
 
Item dat niemand hem en sal vervorderen sant te haalen ofte laaden 
aan den voortbergh, als ook langs neffens het roubroek, off sullen 
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buijten de waaterloopen westwaarts moeten blijven op poene van 
twee gulden tot des Rentmeesters behoef nogh in de stadt tot Luttel 
Turnhout daar de gesworen hem sullen desingneren. 
 
Van schapen te mogen gaan tot Hogemierd ende sant oft aarde te 
haalen. 
 
Item dat niemandt hem sal vervorderen sijne schaapen te laaten 
koomen teijnden Luttel Turnhout daar den duijn gepoot is, nogh 
aldaar geen sant ofte eerde te mogen haalen, dan aldaar hem ’t 
selve sal worden geordinneert bij de geswooren, oft sal verbeuren 
van elke karre, die ’t selve hem vervordert te doene XII stuijvers tot 
des Rentmeesters behoef. 
 
Van het torven in’t Boelgoer oft vlaggen. 
 
Item is geraamt ende geordonneert, dat niemand hem sal 
vervorderen in ’t Boelgoer torff, heij ofte vlaggen uijt te geven, 
vlaggen ofte torff heijde te maaijen op de poene van XII guldens, 
ende de poene te applieeren in drie deelen, d’een deel tot des 
Officiers behoef en d’ander deel voor de Rentmeester, en het derde 
deel voor de aanbrenger. 
 
Ende ’t selve te moeten teekenen bij de gelijke geswooren met den 
Rentmeester, ende indien sij contrairie doen, te vervallen in de 
voorss. poene. Ende indien jmand hem vervorderde bij nagte te 
misbruijken sal vervallen in de dobbele poene ende te applieeren als 
voor, dan wel uijt te mogen geven onder de gelijke meeste stemmen 
van schepenen ende geswooren ende niet daarin te mogen laden, 
voor ofte naar der sonnen op ofte ondergangh, op dubbele poene tot 
des Rentmeesters behoef. 
 
Van landen aff te steeken. 
 
Item dat niemand hem sal vervorderen eenige landen aff te steeken, 
hij en sal oorloff hebben van de geswooren, om te stroijen ofte sal 
vervallen in de poene van XXX stuijvers van elke karre tot 
Rentmeesters behoeff. 
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Van gragtrussen te steeken. 
 
Item dat niemand geen gragtrussen 
meer sal steeken, ofte doen steeken, 
dan hij sal verleggen binnen den tijd 
van veertien dagen op de poene van 
tien stuijvers tot Rentmeesters 
behoef. 
 
Van de boomen en de kuijlen te 
vollen. 
 
Item dat een jgelijk schuldig ende 
gehouden sal sijn, daar hij eenige 
boomen aff is houwende, de cuijlen 
wederom te moeten vollen, op poene 
van elke kuijle te verbeuren VI 
stuijvers, tot Rentmeesters behoef. 
 
 
 
 
 
 

Van leem te steeken. 
 
Item dat een ieder leemsteekende, schuldig ende gehouden sal sijn 
de kuijle wederom te moeten vollen op poene van tien stuijvers ende 
die tot behoef des Rentmeesters, de gemeene heijde gereserveert. 
 
Van het Goor aen ’t Mispeleinde ende Hulsel gelegen. 
 
Item dat niemand in’t Goor, nogh in de Goorstraat, nog in de 
Stapelrijt, nog in eenige vennen die tussen het Goor ende Flaas 
gelegen sijn, eenige torff sullen mogen steeken, maar wel 
vorstrussen op de poene van vijftien stuijvers tot des Rentmeesters 
behoeff. 
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Van over de waterlaaten te vaaren off te drijven. 
 
Item dat so wie over de waterlaaten vaaren ofte drijven, sullen 
hebben te maaken goede suffisante gooten, daar het water 
genoegsaam sal konnen doorloopen op poene van de ordinaire 
schouwe. 
 
Gecollationert jeegens sijn principale en voor soo veel het 
geëxtraheerde aangaat daarmeede bevonde te accorderen. 
 
Actum Mierde den agt en twintigste januarij seeventienhondert 
neegen en twintigh. 
 
      Quod attestor 
      G.F. Hanenburgh secretaris  
 

 
 
Enkele toelichtingen: 
contrarie doen :  de gestelde regel niet opvolgen 
poene/peene :  boete 
non comparitie :  niet verschijnen 
russen  :  dakbedekking 
aplieren  :  aanwenden/toevoegen 
schutten : vangen van vee dat ongeoorloofd aanwezig is 
schijten rapen :  mest van vee meenemen 
expurgeren :  zuiveren/reinigen 
potinge  :  deel vóór het erf waarop bomen/struiken mochten worden geplant 
becalangieren :  bekeuren 
den gebotte :  het gebod 

 
Geraadpleegde bronnen: 
Asseldonk, M.M.P. van. De Meierij van 's-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke 
indeling en dorpsgrenzen, circa 1200 - 1832. (Oosterhout, 2002.) blz. 95, 354, bijlagen 7 en 12 
Brabants Historsch Informatie Centrum: Inventarisnummer 1 toegangsnummer 315 folio 94-
110 Collectie Santvoort 
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Gustoom 
Door Ed Verspaandonk 
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Kent u ze nog? 
Door Harrie Wenting 

‘Efkes buurte’ 
 
In deze rubriek in Steen voor Steen komt een van de oud(ste) 
inwoners uit een van de kernen aan bod. Harrie Wenting gaat op 
bezoek op plaatsen waar de koffie of de thee al klaar staat nog 
voordat je goed en wel zit. ‘Efkes buurte’ is vooral terug kijken naar 
vroeger. Graven in de herinneringen levert vrijwel altijd leuke details 
op. Wie kent de mensen nog, waar kwamen ze vandaan en wie 
vertelt later nog hun verhaal? 

 
Mart en Riek Geurtjens in 2009 

Mart en Riek Geurtjens kijken terug op Hooge Mierde . 
 
In 1938, toen negen jaar oud, kwam Mart Geurtjens met zijn familie 
in Hooge Mierde wonen. Hij trouwde een schone uit de straat en 
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leefde er zijn leven. Enkele jaren terug verliet hij Hooge Mierde weer 
en vanuit zijn huidige woonplaats Bladel blikt hij terug. 
 
‘We woonden in Bergen (Limburg), tegen de Duitse grens. Het was 
crisistijd en er was vrijwel geen werk voor vader. Mijn oudste broer 
Toon werkte in Reusel en hij kwam terug met verhalen dat er veel 
werk te krijgen was in de Kempen. De heide werd er ontgonnen en 
de sigarenindustrie floreerde. Pa en moe besloten met het hele 
gezin de stap te wagen en ze kochten een oud boerderijtje aan de 
Sint Corneliusstraat in Hooge Mierde. Het boerderijtje had voorheen 
aan de familie Maas uit Lage Mierde behoord, ooit was er in het 
pand nog een sigarenfabriekje geweest.’ 
 
Mart weet nog dat ze met de vrachtwagen van Pietje Bram 
overhuisden, het was een feest om bovenop die auto te zitten. 
 

 
De familie Geurtjens 
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‘Toen ik met mijn broers en zussen voor het eerst bij het huisje aan 
kwam schrokken we behoorlijk. Het was erg oud en slecht 
onderhouden. Het was veel slechter dan wat we in Limburg achter 
lieten. Het leek wel of we aan het einde van de wereld terecht waren 
gekomen. We waren er nog niet uitgestapt of er komt een oude 
vrouw op ons af om te vertellen dat we het brood bij haar konden 
bestellen. Zij zag een vader en moeder met acht kinderen van de 
vrachtwagen komen en had haar winst al uitgeteld…’ 
 
Met hulp van buren werd de woning enigszins bewoonbaar gemaakt 
en de kinderen gingen al snel naar de lagere school. Mart kwam er 
bij de meesters van Gisbergen, Rijken, Bink en Adams. Ook maakte 
hij er de Hulselse  jufke van de Sande mee.   

 
Kort na de verhuizing brak de 
oorlog uit en was er ook in 
Hooge Mierde geen werk te 
krijgen. Mart had begin jaren 
veertig de leeftijd dat hij kon 
gaan werken maar er was 
nauwelijks werk voor hem.  
 
Hij besloot maar stro te gaan 
vlechten, zoals manden en 
dergelijke, waardoor hij toch 
nog wat binnen bracht. Later 
ging hij bunt-bezems maken 
bij Gijsbers in Reusel. Hij 
bleek handig met zijn handen 
en doordat hij per stuk 
betaald kreeg bracht het 
goed op. 
 
 
 
 
 

Mart aan het stro vlechten met 
broer Chris 
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Intussen droomde hij wel van zijn toekomst waarin hij graag 
chauffeur wou worden. Alles wat met motoren te maken had boeide 
hem. Maar een paar huizen verder de Corneliusstraat in was er ook 
iets wat hem boeide. 

Riek van de Schipper  
 
‘Nee, ik zou eigenlijk niet meer weten wanneer het moment was dat 
we iets met elkaar kregen,’ zegt Mart als hij naar de vrouw kijkt 
waarmee hij al meer dan vijftig jaar samen is.  
 

 
 

 20 

Riek met haar broer Wim 
Riek Rossiau was de dochter van de plaatselijke fietsenmaker. Ze 
hadden een winkeltje met fietsen en huishoudelijke artikelen. Ze was 
de jongste van vier kinderen (Wim – Ad - Miep en Riek).  
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Riek met haar twee broers Wim en Ad en zus Miep 
 

Al in zijn lagere schooltijd verkondigde Mart tegen ieder die het 
horen wilde: Ik trouw later met Riekske van de Schipper. 
 
In 1958 was het ook zover en vroeg hij haar hand. Vader Rossiau 
had de indruk dat het wel een goede partij was waardoor ze samen 
door het leven konden gaan. 
 

 
 

Riek hielp altijd waar ze kon. Hier aan het aardappelen schillen 
 
Intussen was Mart in de sigarenindustrie beland waar hij het schopte 
tot ‘bosjesmaker’ bij een Hilvarenbeekse fabrikant. Het werk stond 
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hem wel aan maar dat gold niet voor het meisje dat langs hem zat te 
werken. Ze stonk een uur in de wind zou hij later zeggen en hij 
stelde zijn baas voor een ultimatum: ‘zij eruit of ik stap op’. Het werd 
het laatste. 
 
Hij fietste meteen door naar Tilburg waar de wolfabrieken 
schreeuwden om personeel en hij kon er diezelfde dag nog 
beginnen. Het enige wat daar niet leuk was waren de werktijden: ‘s 
morgens om vijf uur beginnen, de werknemers uit Hooge Mierde 
gingen er per fiets naar toe. Uiteindelijk zou hij er ruim negen jaar 
werken en het er goed naar zijn zin hebben. 
 
Intussen was een van zijn broers thuis gekomen met verhalen over 
de Limburgse mijnen waar erg veel te verdienen zou zijn. Ze togen 
er op enig moment met zijn tweeën naar toe, maar daar 
aangekomen bleek dat ze eerst een cursus moesten volgen. Daar 
hadden ze geen trek in waardoor ze de grens over gingen. Bij de 
Belgische mijnen hadden ze die cursus niet nodig en konden ze aan 
de slag. 

De mijnen  
 
Mart Geurtjens werkte uiteindelijk maar één jaar in de Belgische 
kolenmijn maar het was wel een jaar dat hem nog steeds bij staat.  
‘We daalden elke dag af naar zo’n 1500 (!!) meter diepte. Je kunt je 
nauwelijks voorstellen hoe diep dat is. Als we beneden waren 
moesten we door de gangen naar de plek waar geboord en gehakt 
werd. De gangetjes werden steeds kleiner, op het laatst konden we 
dan alleen nog kruipen. We deden er wel twee uur over om de 
werkplek te bereiken, regelmatig stonden we in het water terwijl de 
ratten om ons heen liepen. Man wat zaten daar grote ratten. Je 
moest de hele dag je brood goed bij je houden want daar gingen ze 
zo mee vandoor. 

Boot gemist  
 
In de mijnen waren ongevallen aan de orde van de dag, de mannen 
die de stutten moesten verwijderen liepen de meeste risico’s. Na 
een jaar kreeg Mart zweren aan zijn benen, een kwaal waar veel 
mijnwerkers mee te maken kregen. Hierdoor moest hij direct met zijn 
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werk stoppen. Op dat moment vond hij dat niet erg want de risico’s 
wogen niet op tegen het geld dat hij ermee verdiende. 
Hij besloot nu echt voor het grote geld te gaan en had gehoord dat 
het voor het oprapen lag op de grote vaart. Hij ging naar de haven 
van Antwerpen waar een schip zou liggen dat arbeidskrachten nodig 
had. Terwijl hij de haven naderde zag hij de boot net vertrekken… 
Geen grote vaart dus. 
 
Hij besloot toen maar om zich bij Philips te melden, daar waren in 
die tijd ook veel arbeidskrachten nodig. Hij kon al snel in een van de 
Eindhovense Philips fabrieken beginnen en kreeg een taak als 
magazijnmeester. Hij kreeg er een eigen bureau met grote laden. 
Hier lagen al snel enkele sloffen sigaretten die hij aan collega’s 
doorverkocht. Het werd een lucratief handeltje dat oogluikend door 
zijn chef toegelaten werd. Achteraf vindt hij dat nog ongelofelijk, 
maar hij deed er wel zijn voordeel mee. 

 
 
Bij Riek Rossiau had hij de 
boot niet gemist maar toch 
liep het niet van een leien 
dakje. Riek kreeg TBC en 
werd voor enkele jaren 
opgenomen in een 
sanatorium in Bilthoven. In 
haar ouderlijk gezin was 
moeder al overleden (in 
1946) en toen Mart en Riek in 
1958 trouwden gingen ze bij 
haar vader inwonen. Haar 
twee broers en enige zus 
waren op dat moment ook al 
het huis uit. 
 
De moeder van Riek overleed al 
op jonge leeftijd 
 
Mart en Riek gingen ook 
meehelpen in de zaak en 

namen die later van vader Rossiau over. Riek bleef echter met haar 
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gezondheid sukkelen. Ze werd opnieuw voor langere tijd 
opgenomen, nu anderhalf jaar op de Klokkenberg in Breda. 
 
In deze periode kwam schoonzus Bets Rossiau in de huishouding 
ondersteunen. Dat kwam goed uit want de winkel maakte een 
bloeiperiode door. 

Fiets- en cadeauartikelen.  
 
De Hooge Mierdenaren kenden het winkeltje aan de Corneliusstraat 
als ‘winkeltje van Rossiau’. Later doopten Mart en Riek het om tot 
‘Geurtjens fiets- en cadeauartikelen’. Lange tijd was er ook een 
benzinepomp voor de deur, van zelfbediening was in die tijd nog 
geen sprake. 

 
Mart aan de benzinepomp 

 
In de zaak kreeg Mart te maken met fietsreparaties en hiervoor ging 
hij in Den Bosch een cursus volgen. 
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Het zou de start zijn van een mooie periode waarin heel Hooge 
Mierde hen leerde kennen. Mart maakte lange dagen in de 
werkplaats en Riek stond er achter de toonbank. 
 

 
Riek tussen de cadeauartikelen 
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Motoren  
 
Intussen had Mart altijd nog tijd gevonden voor een hobby: het rijden 
op een motor. Vanaf zijn achttiende haalde hij zo snel mogelijk zijn 
motorrijbewijs en toen hij Riek leerde kennen ging ze als 
vanzelfsprekend achterop. Dat was niet altijd zonder risico want hij 
maakte wel eens een schuiver zoals die keer in Den Bosch. 
 

 
 

Mart met zijn tweede liefde: de motor 
 
‘Ik had net een nieuwe motor, achteraf lagen er crossbanden op, niet 
ideaal voor nat weer op de weg. Ik remde en we vielen. Riek kwam 
bij mensen in de tuin terecht, ik onder de machine. We hadden veel 
geluk, hadden nauwelijks een schrammetje. De motor zelf was wel 
total loss. Later kochten we een auto, dan gingen we rijden met de 
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kinderen van mijn broer Chris. Naar Antwerpen om schepen te 
kijken en wat al niet meer.’ 

 
Mart en Riek met de kinderen van Chris  

 
In 1989 kreeg Mart fysieke klachten en ze verkochten hun zaak aan 
Harrie van de Mierden. Ze gingen weer aan de overkant van de 
straat wonen om van een afstand te kijken hoe Van de Mierden met 
name de fietsenzaak moderniseerde. 
 
In 2007 besloten ze om kleiner te gaan wonen, het werd tevens hun 
vertrek uit Hooge Mierde. Mart werd later ziek en lag tijdens de 
overhuizing weken in het ziekenhuis. Ze betrokken een kleinere 
woning in Bladel, in de nabijheid van winkels en andere 
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voorzieningen. Mart kreeg te maken met zuurstof toediening, 24 uur 
per dag. Het is iets waar hij voortaan mee moet leven. 
 

 
 

Riek had altijd veel lol in de verkoop van spulletjes 
 
Onder het afdak van hun Bladelse woning zitten twee mensen lief 
naar buiten te kijken. Riek en Mart kijken met een lach terug op 
Hooge Mierde en op het leven. Het bracht hen veel moois, maar als 
je goed luistert, tussen de regels door bracht het hen sommige 
dingen ook niet. Ze willen graag praten over wat ze wel hebben: 
vooral elkaar. Ze delen al meer dan vijftig jaar lief en leed samen. 
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Niet dat ze hun gouden bruiloft vierden want ook toen lag Mart in het 
ziekenhuis.  

 
Ook aan Riek gingen verdere fysieke ongemakken niet voorbij maar 
wat bleef was hun eeuwige optimisme. Riek verzorgt nu haar man 
met engelengeduld. Ze beseffen ten zeerste hoe zuinig ze op elkaar 
moeten zijn. Zij rijdt nog in een autootje, het is hun contact met de 
wijde wereld om hen heen, als ze weer eens een ritje naar Hooge 
Mierde maken waar ze vrienden en familie bezoeken. 
 
Nee, Hooge Mierde zijn ze niet vergeten en zullen ze nooit vergeten. 
De praatjes die ze met iedereen maakten, achter de toonbank 
hoorde Riek het wel en wee van iedereen. Mart was jarenlang de 
harde werker, altijd actief bezig en had voor iedereen wel een koopje 
staan. 
 
Het is een contrast met de dagen die hij nu in stilte en rust door 
moet komen. Mart vermijdt nu inspanning, concentreert zich vooral 
op de liefde van zijn Riek. Al 51 jaar lang. Zij bemoedert hem, wil zo 
goed mogelijk voor hem zorgen. De tijd van het winkeltje is niet meer 
en komt nooit meer terug. De herinneringen vervagen nooit. 

 

 
Mart en Riek beloofden elkaar eeuwig trouw 

 30 

Verenigingsnieuws 

Jaaroverzicht 2008 
Door de redactie 
 

• Het ledenaantal bleef in 2008 op nagenoeg hetzelfde peil als in 
2007. Circa 225 mensen stonden er in 2008 als lid bij onze 
vereniging ingeschreven.  

 
• Peter van Herpt (penningmeester) trad per 1-1-2008 terug als 

bestuurslid. Een kandidaat voor de vacant gekomen 
bestuurspost kon helaas niet worden gevonden. Het reeds 
zittende bestuurslid Martin van Gisbergen nam de functie van 
penningmeester van Peter over. Martin wordt in deze functie 
ondersteund door Kees van Puijenbroek uit Lage Mierde, die 
de boekhouding van onze vereniging bij gaat houden.  

 
• Onze secretaresse, Riny Rovers-Swaanen werd in november 

2008 (officieel) benoemd als bestuurslid van "Brabants Heem", 
de overkoepelende organisatie van de heemkundekringen in 
Noord-Brabant. 

 
• In 2008 werd er, zoals tot dan toe ieder jaar gebruikelijk was 

geweest, géén Jaarvergadering gehouden. Door de grote 
drukte in verband met het evenement "Kermis tussen Kerk en 
Kroeg" (zeker in de periode voor 10, 11 en 12 oktober, maar 
óók nog daarna) is er dat niet van gekomen.   

 
• Begin juli 2008 kwam de 33-ste editie van "Steen voor Steen" 

uit. Nummer 33 telde 60 pagina's en was gevuld met een 
verscheidenheid aan artikelen. De 34-ste editie van ons 
tijdschrift stond gepland voor eind december 2008. Wat de 
inhoud betreft (de artikelen) werd die planning ook inderdaad 
gehaald, maar de "afwerking" en de feitelijke uitgave moesten 
door diverse omstandigheden een paar maanden worden 
opgeschoven.  

 
• Op vrijdag 7 maart nam onze vereniging met een 

informatiestand deel aan de "Cultuurmarkt" die voor de eerste 
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keer in de bibliotheek te Reusel werd gehouden. Om het 
evenement "Kermis tussen Kerk en Kroeg" te promoten 
stonden wij op zondag 13 juli met een kraampje op de 
jaarmarkt te Lage Mierde en op zondag 10 augustus met een 
wat grotere presentatie op de jaarmarkt te Hooge Mierde. 

 
• In de maand januari werden de voorbereidingen voor "Kermis 

tussen Kerk en Kroeg", die in het voorjaar van 2007 reeds 
waren gestart, voortgezet. Om onze heemkundevereniging niet 
te belasten met de financiële en juridische risico's die de 
organisatie van zo'n groot en kostbaar evenement nu eenmaal 
met zich mee brengt, nam het bestuur in januari 2008 het 
besluit om "Kermis tussen Kerk en Kroeg" onder te brengen bij 
een nieuw op te richten stichting, met als bestuursleden de op 
dat moment zittende bestuursleden van onze 
heemkundevereniging. Op 5 februari 2008 zag de stichting 
"Cultuur historische evenementen HKG De Mierden" het 
levenslicht. Onze heemkundevereniging droeg meteen daarna 
de verdere voorbereidingen voor én de verdere organisatie van 
"Kermis tussen Kerk en Kroeg" over aan deze stichting. 
Daarmee gaf onze heemkundevereniging dit evenement in feite 
helemaal uit handen. In principe hoef ik er in dit jaarverslag dus 
eigenlijk niets meer over te zeggen! Echter, ik zal er, om 
diverse redenen, toch nog maar enkele woorden aan wijden. 

 
• Van februari tot en met 10 oktober 2008 werd er door de 

werkgroep "Kermis tussen Kerk en Kroeg", maar nu onder de 
"paraplu" van de nieuwe stichting, hard doorgewerkt aan alles 
wat er bij de organisatie van een dergelijk groot en groots 
evenement allemaal gedaan moet worden en moet gebeuren; 
en dat was heel erg veel! Een opsomming daarvan maken is 
onbegonnen werk..........  

 
• Op donderdag 26 juni werd het project voor de basisscholen 

(bestaande uit het boek over Woutertje, een 
docentenhandleiding en een leskist) gepresenteerd. Daarmee 
konden de basisscholen uit onze gemeente meteen na de 
zomervakantie aan de slag gaan. 
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• Dankzij de uitstekende en zeer voorspoedig (want echt grote 
tegenslagen waren er niet!) verlopen voorbereidingen, de 
bereidwillige medewerking van vrijwel iedereen op wie maar 
een beroep werd gedaan, de geweldige inzet van heel veel 
vrijwilligers én uiteraard het prachtige zomerse weer beleefden 
wij daarna op 10, 11 en 12 oktober 2008 een fantastisch en in 
alle opzichten zeer geslaagd middeleeuws weekend in Hooge 
Mierde. Ruim 8000 mensen bezochten het evenement, dat 
werd genomineerd voor de prijs van de "Week van de 
Geschiedenis" (die helaas niet in de wacht werd gesleept), 
maar dat op 15 november 2008 wel werd bekroond met de 
"Knippenbergpenning" én (maar dan zitten wij al in 2009) op 27 
maart 2009 met de "Cultuurprijs 2008" van de gemeente 
Reusel-De Mierden. 

 
• Op zaterdag 29 november was er, tot slot, voor alle vrijwilligers 

die aan het evenement hadden meegewerkt een 
afsluitingsbijeenkomst in "De Schakel", met een hapje en een 
drankje en het nodige vermaak. Alle vrijwilligers kregen bij die 
gelegenheid een DVD met daarop een film en foto's van het 
evenement.   

 
• Op een enkele uitzondering na was ons heemkunde-

onderkomen elke vrijdagavond van 18.30 tot circa 21.00 uur 
geopend voor publiek. Regelmatig kwamen ook in 2008 op die 
vrijdagavonden mensen op bezoek die inlichtingen kwamen 
vragen over (bepaalde aspecten van) de geschiedenis van de 
dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel of die bezig 
waren met stamboomonderzoek en die hoopten dat onze 
vereniging hen daarbij kon helpen. Ook schriftelijk werd aan 
diverse privé-personen en instanties de gevraagde informatie 
verstrekt.  

 
• In 2008 was onze vereniging vertegenwoordigd in de 

klankbordgroep die de voorbereidingen en de plannenmakerij 
voor de herinrichting van het dal van het riviertje De Reusel 
begeleidt.   

 
• Ook waren in 2008 weer enkele van onze leden actief als 

vrijwilliger bij museum "De Bewogen Jaren" te Hooge Mierde. 
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Nieuwe website  
 
Sinds een aantal maanden is de nieuwe site van de 
heemkundegroep actief. Hierop staat informatie over de vereniging, 
contactgevens en ook foto’s van Kermis tussen Kerk en Kroeg. 
 
In de toekomst zal de mogelijkheid worden geboden oude edities 
van Steen voor Steen te raadplegen. 
 
Dus kijk eens op: www. hkgdemierden.nl 

 

Schrijvers en materiaal gezocht! 
 
Heeft u nog oude – niet eerder gepubliceerde – (familie)foto’s liggen 
en heeft u er een (bijzonder) verhaal bij? Kent u nog een leuke 
anekdote die betrekking heeft op de Mierden of Hulsel en die u 
graag zou delen? Of heeft u een ander idee voor een artikel? 
 
Neem dan eens contact op met de redactie, wij zijn altijd op zoek 
naar materiaal voor in Steen voor Steen. De redactie neemt graag 
uw ideeën in overweging en wij helpen u graag bij het plaatsen van 
uw verhaal, foto of artikel.  
 
U kunt contact opnemen via: info@hkgdemierden.nl of op 
Floreffestraat 1 te Hooge Mierde. Of neem contact op met een van 
de redactie- of bestuursleden. 
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Familie Rossiau, Ondernemers in hart en nieren 
         
Door: Tonnie Moeskops-van Gisbergen en Riny Rovers-Swaanen 
 
De familie Rossiau is een bekende naam in Hooge Mierde. De naam 
klinkt Frans en hoogstwaarschijnlijk is de familie ook uit Frankrijk 
afkomstig. Hoe is deze vroege buitenlander in het kleine dorp terecht 
gekomen?  
 
Een definitief antwoord moeten wij helaas schuldig blijven. Feit is 
wel, dat de eerste Rossiau in onze analen uit België komt. Zijn naam 
was Franciscus Rossiau, geboren omstreeks 1814 en hij woonde in 
Kessel (Kassel) bij Lier. Hij was getrouwd met Maria Dimphana 
Verhulsel en had tenminste een zoon Johannes Gommarus 
Rossiau. Deze Jan is de stamvader van de familie Rossiau in Hooge 
Mierde. 

Johannes Gommarus Rossiau en zijn gezin  
 
Zoals gezegd is Johannes in Hooge Mierde terecht gekomen. Er is 
weinig over hem bekend. Hij was schipper van beroep, waardoor 
meteen de bijnaam van de familie is verklaard : “van de Schipper”. 
Jan voer vanaf het kanaal in Arendonk op Antwerpen. Als hij dienst 
had, liep hij vanuit zijn huis achteraan in de Hoogstraat, te voet over 
de heide naar Arendonk om naar zijn boot te gaan. 
 
De wieg van Jan stond eveneens in Kessel bij Lier. Hij is geboren op 
5 februari 1841 en 15 maart 1922 in Hooge Mierde overleden. Hij 
trouwde in Dessel (B) op 14 maart 1867 met Anna Maria van den 
Borne, geboren in Hooge Mierde op 14 november 1843 en 
overleden op 24 februari 1929. 
 
Zij kregen 10 kinderen. In hun eerste huwelijksjaren hebben ze nog 
even in Kassel gewoond, want hun tweede kind werd in die plaats 
geboren. 
 
1)  Franciscus, geboren 18 juli 1867 
2) Johannes, geboren te Kassel 4 mei 1868 
3) Josephina Hendrina, geboren 6 juni 1869 
4) Maria Josephina geboren 24 oktober 1870 
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5) Levenloos, geboren op 2 maart 1872 
6) Theresia Maria, geboren 6 april 1873 
7) Josephus Cornelis, geboren 28 mei 1874 
8) Hendrina, geboren 10 april 1876 
9) Henricus, geboren 25 juli 1877 
10) Maria Cornelia, 23 maart 1882 
 
Het grote gezin bleef wonen in de Hoogstraat (nu nr. 27). Behalve 
het inkomen van Jan als schipper, baatte Anna als bijverdienste een 
cafeetje uit, toepasselijk genoemd De Heibloem vanwege de 
nabijheid van de Turnhoutse heide. De kinderen groeiden op, 
trouwden en kregen op hun beurt weer kinderen. Enkelen daarvan 
zullen we uitgebreider belichten. 
 

Franciscus Rossiau, geboren 18 juli 1867  
 
Frans groeide op in Hooge Mierde en trouwde in Reusel met 
Geertruida Segers. Hij was “roomboterfabriekwerkman” en 
daarnaast koopman. Hij heeft het pand, het huidige café Den Hoek 
aan de Kerkstraat, gebouwd in de jaren 1907-1908. Kort daarna, in 
1909 verhuisde het gezin, dat intussen 9 kinderen telde, naar 
Woensel bij Eindhoven. Daar werden nog 3 kinderen geboren.  
 
Hoewel het in die tijd een flinke afstand was van Hooge Mierde naar 
Woensel, hield men toch contact. Van een van de jongste dochters, 
Dingena is haar bijzondere haardracht in de herinnering gebleven.  
 
De meeste vrouwen droegen hun lange haren in een knot achter op 
het hoofd. Zo niet Dingena, zij maakte een middenscheiding op het 
hoofd, maakte twee vlechten en draaide die tot knotten links en 
rechts ter hoogte van haar oren. Een bijzonder gezicht! 
 

Johannes Rossiau, geboren te Kassel 4 mei 1868  
 
Over deze Johannes is verder niets bekend. 
 

Josephina Hendrina Rossiau, geboren 6 juni 1869  
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Josephina trouwde in 1897 met Johannes Franciscus Bergmans uit 
Tilburg en het echtpaar ging in deze stad wonen. Josephina kreeg 5 
kinderen, waarvan er 3 als pasgeborene overleden. Een dochter 
overleed op 18 jarige leeftijd in 1918. Of het aan de gevolgen van de 
Spaanse Griep was, is niet bekend. 
 
Slechts een zoon, ook genoemd Johannes Gommarus, bereikte de 
volwassen leeftijd en trouwde in 1921 met Henrica Wilhelmina van 
de Kerkhof. 
 

Maria Josephina Rossiau, geboren 24 oktober 1870  
 
Het leven van Maria was kort. Toch werd zij moeder van een zoon 
Josephus. Hij werd geboren op 29 september 1891. Zijn moeder 
overleed slechts anderhalf jaar later, op 27 februari 1893. Het kleine 
jongetje werd opgevoed door zijn grootmoeder Anna Rossiau-v.d. 
Borne. Hij kreeg de bijnaam “Kloane Schipper” (kleine schipper). 
 
Josephus (Sjef) trouwde op 18 oktober 1924 met Maria Elisabeth 
Antonius. Zij kregen 5 kinderen : 
 
1) Wilhelmus Johannes, geboren 5 november 1924 
2) Anna Maria Petronella, geboren 24 juni 1927 
3) Adrianus Petrus Josephus, geboren 11 maart 1930 
4) Rica Petronella Josepha, geboren 11 december 1933 
5) Anna Petronella Wilhelmina, geboren 24 februari 1939, 
overleden 27 februari 1939 
 
De oudste zoon, Wim genoemd, trouwde met Betsie Pover. Zij 
bouwden een nieuw huis in de huidige St. Cornelisstraat. Wim 
toonde ondernemerschap en naast zijn reguliere baan begon hij een 
autorijschool. Tientallen jaren gaf hij les aan hele generaties 
leerlingen die het felbegeerde rijbewijs bij hem haalden. Vaak werd 
hij bijgestaan door zijn vrouw Betsie. Samen hebben zij tot in de 
jaren negentig van de vorige eeuw lesgegeven.Wim overleed op 23 
maart 2001. 
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Dochter Anna Maria Petronella trouwde met Petrus van der Lee uit 
Amsterdam en zoon Adrianus Petrus Josephus trouwde met Jo van 
Vaalen. Beiden vertrokken uit Hooge Mierde. 
 
Het vierde kind was Rica Petronella Josepha, beter bekend als Riek 
van de Schipper. Riek trouwde met Mart Geurtjens en zij bleven in 
het ouderlijk huis in de St. Cornelisstraat wonen. Dit huis is gebouwd 
door vader Sjef en zijn vrouw Lies.  
 
De ouders Sjef en Lies, begonnen hun huwelijksjaren door enkele 
kamers te huren bij Coop van Gestel en zijn vrouw Pieta van de 
Voort aan de Schoolstraat 11 in Hooge Mierde. Ook Sjef had het 
ondernemersbloed in zijn aderen, want naast het beroep van 
sigarenmaker bekwaamde hij zich in het repareren van fietsen en de 
verkoop van nieuwe exemplaren. Een eerste aanzet daarvoor gaf hij 
al in de Schoolstraat. Daar had hij een magazijntje waar de voorraad 
werd opgeslagen. 
 
Het werd al snel te klein, gezin en bedrijf in een paar gehuurde 
kamers. Omstreeks 1930 kocht Sjef grond “van d’n Biekörf” (fam. 
Meulenbroeks) om daarop een huis bouwen. Het was moeilijk om 
aan kapitaal te komen. Een kerkbezoek bracht uitkomst. Het was 
“Frans-umke” ter ore gekomen dat Sjef een geldschieter zocht. 
(Oom Frans was waarschijnlijk iemand uit de familie Hermans, maar 
zeker is dat niet). Na dat kerkbezoek zei Frans tegen Sjef dat hij 
maar eens moest komen praten, want hij kon hem “gemakkelijk 
vooruit helpen”. Met hulp van  “Frans-umke” konden Sjef en Lies hun 
nieuwe huis annex fietsenwinkel bouwen. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling enkel in fietsen te handelen en 
te repareren, maar mensen kwamen vragen of er ook potten en 
pannen te verkrijgen waren. Sjef wilde de mensen wel terwille zijn en 
begon voorzichtig met huishoudelijke artikelen. Vaak waren de 
klanten niet bij machte om de gekochte waren te betalen en het 
kostte veel moeite om de rekeningen te innen. 
 
De winkel werd doorgaans door moeder Lies gedreven. Daardoor 
had zij hulp in de huishouding o.a. van Anneke Swaanen-de Crom 
en Sjo van Tijse (Sjo Swaanen). 
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Mart en Riek Geurtjes-Rossiau met vader Rossiau 

Met dank aan Harrie Wenting 
 
In de jaren ’50 van de vorige eeuw kwam er een uitbreiding van het 
assortiment. Men begon met de verkoop van speelgoed in de 
aanloop naar Sinterklaas. Enkel die paar weken in het jaar werd dit 
verkocht. De rest van het jaar niet. Op 5 december begon men al 
met het opruimen van de niet-verkochte artikelen. Die werden 
verpakt en naar de zolder gebracht om het volgende jaar weer in de 
winkel te worden gezet. Na Sinterklaas werd er een assortiment 
kerstartikelen in de winkel geplaatst. 
 
Moeder Lies deed niet alleen de winkel. Ze was ook een soort 
kraamverzorgster. Dat deed ze heel erg graag. Als er in de het dorp 
een baby geboren was, ging ze er naar toe om een week lang voor 
moeder in kind te zorgen. Hoe het met de winkel en het huishouden 
moest, was de zorg van echtgenoot Sjef en dochter Miep.  
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Op zondagen in de zomer werd er wel eens een uitstapje gemaakt. 
Bijvoorbeeld met de bus naar Geldrop waar Oom Frans Rossiau 
woonde, de man waarvan we eerder vermeldden dat hij naar 
Woensel vertrokken was. Wandelen en fietsen werd ook vaak 
gedaan. Dan ging het gezin naar Arendonk. Daar was een klein café 
met als “attractie” een klein aapje dat vrij rondliep. Het ijsje mocht 
dan niet ontbreken. 
 
Nadat moeder Lies enige tijd ziek was geweest overleed zij op 15 
november 1946  op de veel te jonge leeftijd van 45 jaar. Enige tijd 
later werd bij Riek TBC geconstateerd en was opname in een 
sanatorium noodzakelijk. Gelukkig is zij genezen. Het bedrijf werd 
door Sjef voortgezet en nadat Riek in het huwelijk was getreden met 
Mart Geurtjens nam het echtpaar de zaak over.  
 
Aanvankelijk bleef Mart nog werken, maar later bleven zij beiden in 
het bedrijf  werkzaam. De winkel werd in de jaren zestig verder 
uitgebreid, zowel in assortiment als in het aanbod van rijwielen. Men 
ging brommers verkopen en begon een benzinestation. Begin jaren 
negentig werd het bedrijf overgedaan aan de familie van de Mierden 
en begonnen Mart en Riek aan de welverdiende rust in een huis 
verderop in de St. Cornelisstraat. (Zie voor meer informatie ‘Efkes buurte 
mee…’, eerder in deze editie – red.) 
 

Theresia Maria Rossiau, geboren 6 april 1873  
 
Zij kreeg een zoon Hendrikus en zij trouwde op 20 juni 1914 met 
Joannes Franciscus van Loon uit Ravels. 
 
Hendrikus trouwde op 25 september 1920 met Maria van Limpt. Zij 
kregen drie kinderen waarvan het oudste bij de geboorte overleed. 
De twee zonen waren Johannes Cornelis (Jan)  en Franciscus 
Cornelis (Sooike). Beide jongens sloten een opmerkelijk huwelijk.  
 
In het laatste oorlogsjaar 1944 ontving Hooge Mierde een aantal 
evacuees uit Gelderland. Zij leerden twee van deze evacuees 
kennen resp. Marietje van Driel en Doortje Wiebe. Met deze meisjes 
zijn de twee jongens in het huwelijk getreden. 
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Riek Geurtjes-Rossiau met haar ouders 
Met dank aan Harrie Wenting 

Josephus Cornelis Rossiau, geboren 28 mei 1874  
 
Josephus werd sigarenmaker en trouwde op 22 februari 1903 met 
Johanna Jacobs. Ook zij kregen een groot gezin van 12 kinderen, 
waarvan er helaas drie levenloos ter wereld kwamen. 
 
Jacobus, geboren 29 juli 1899 
Petrus Johannes, 3 februari 1904 
Franciscus Johannes, 22 april 1905 
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Anna Theresia, 8 november 1906, overleden 28 maart 1910 
Henricus, geboren 7 juli 1908 
Anna Josephina, geboren 1 juni 1910 
Catharina Maria, geboren 24 oktober 1912 
Levenloos, geboren 8 juli 1914 
Levenloos, geboren 4 september 1915 
Petronella, geboren 17 oktober 1916 
Levenloos, geboren 26 februari 1919 
Maria Theresia, geboren 16 mei 1923 

Ouders Josephus C. Rossiau en Johanna Jacobs  
met dochter Maria Theresia (Treesje) 

 
Enkele van deze kinderen zullen we nader bespreken.  
 
Petrus Johannes Rossiau, genaamd Piet.  
 
Zoals veel mannen in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw werd 
hij sigarenmaker. Het grootste deel van zijn werkzaam leven heeft hij 
bij de Fa. Majoie in Hilvarenbeek gewerkt. Hij trouwde met Catharina 
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Merckx op 10 juni 1931. Er werden 4 kinderen geboren : Sjan, Nelly, 
José en Jos. 
 
Na hun huwelijk heeft het echtpaar enige tijd in Reusel gewoond en 
daarna ook bij familie van Gestel – van de Voort aan de 
Schoolstraat. In 1936 werd het nieuwgebouwde huis aan de 
Kerkstraat betrokken. Een voor die tijd opvallend huis in de stijl van 
de jaren dertig. 
 
Piet was weliswaar sigarenmaker, maar in avonduren  bekwaamde 
hij zich op een heel ander vlak: hij werd huiskapper voor heren en 
kinderen. Het vak leerde hij van Jan Larmit. Deze was ook 
huiskapper en Piet knipte Jan en omgekeerd. Vooral op zaterdag 
was het een komen en gaan van klanten. Zelden kon men op die 
dag eten zonder dat er “volk” in de keuken stond te wachten. Vaak 
zaten ze ook nog achter op de stoep te “buurten” met elkaar.  
 
In het begin knipte hij ook nog in de avonduren, later nog bij hoge 
uitzondering. In de zomer, als de boeren tot laat op het land hadden 
gewerkt, klopten ze tot 11 uur nog aan zijn deur om een knip- of 
scheerbeurt te ondergaan. Sommigen hadden de kunstmest nog dik 
in de haren hangen en had Piet moeite om door de laag heen te 
knippen. Een knipbeurt kostte 15 cent en scheren 10 cent. Het werd 
in het gezin als een gezellige tijd ervaren met “veel aanloop en 
buurt”. 
 
Het knippen van kinderen was soms wat lastiger. Een mooi 
voorbeeld is de knipbeurt van de tweeling Toon en Kees van Hoof. 
Beide jongens vonden het vreselijk om geknipt te worden, maar 
vader Sjef (Broeder) van Hoof wist raad. Een voor een pakte hij de 
onwilligen bij de schouders en klemde ze tussen de stevige 
boerenknieën! Het hoofd werd stilgehouden en Piet kon de jongens 
kortwieken. Sjef van Hoof ging weer met twee nette kereltjes 
huiswaarts. 
 
Moeder Toke Merckx had enigszins merkwaardig verlopen 
jeugdjaren. Haar zuster Roos was een opgroeiende tiener midden in 
de Eerste Wereldoorlog. Daar hadden vader en moeder Merckx 
grote zorgen over. Immers overal lagen vreemde soldaten gelegerd 
en je wist maar nooit.... Er moesten maatregelen getroffen worden.  
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De oplossing was : Roos gaat naar kostschool! Maar Roos vond dat 
rampzalig en huilde tranen met tuiten. Vooral dat ze alleen moest, 
vond ze vreselijk. Ook hier hadden de ouders een oplossing voor. Ze 
besloten dat er een van de andere dochters maar mee moest en 
Toke was de aangewezen persoon. Samen gingen ze dus op 
kostschool, Roos uit voorzorg en Toke als gezelschap! Het zal je 
maar gebeuren. 
 
De kinderen van Piet en Toke hebben uiteenlopende levens geleid. 
José en Sjan gingen al jong werken, resp. als diensmeid en op het 
sigarenfabriek. Later ging José bij Pijnenburg in Goirle werken en 
Sjan in een stopperij in Hilvarenbeek. Vader Piet heeft de laatste 
jaren van zijn werkzaam leven ook nog bij Pijnenburg gewerkt na het 
faillissement van de Fa. Majoie. 
 
Voor Jos en Nelly verliep het leven heel anders. Zij gingen naar de 
MULO. Jos werd via avondstudie boekhouder. Voor Nelly wérd het 
levenspad uitgestippeld door de pastoor en de schooljuffrouw! “Als 
je een beetje kon leren” zoals Nelly het zelf uitdrukte, bepaalde deze 
twee mensen je levensloop. Zij besloten dat Nelly onderwijzeres 
moest worden. Nelly gaf aan liever kleuterleidster te worden, maar 
daar had men geen oren naar. Zij ging naar de kweekschool! En die 
stond niet in de buurt, maar bij de zusters in Veghel. Samen met een 
paar meisjes uit Reusel werden ze na elke vakantie daar naar toe 
gebracht om te studeren. Het afscheid van thuis viel Nelly vaak 
zwaar. Het duurde immers weer negen weken voor ze haar thuis 
weer zag. 
 
Hoewel het moeite kostte en de behandeling redelijk, maar streng 
was, heeft ze de opleiding toch met goed gevolg doorlopen. Wie 
denkt dat ze nu haar vrijheid terug kreeg, had het mis. Ze was nog 
maar nauwelijks van de kweekschool of de Pastoor bepaalde dat 
Nelly les moest gaan geven op de lagere school in Hooge Mierde. 
Solliciteren was een formaliteit. Dit heeft ze gedaan tot aan haar 
huwelijk. Dan volgde automatisch ontslag, dat was de regel in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw.  
Echter, het was van korte duur. Het gezinsleven van Nelly, inmiddels 
getrouwd met Jan Valckx, en moeder van een zoontje en een 
dochtertje, werd weer doorkruist door de Pastoor. Na een 
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kerkbezoek werd ze gevraagd om weer les te gaan geven aan de 
lagere school. Nu had Nelly twijfels, immers haar dochtertje was nog 
maar drie jaar oud en ging nog niet naar school.  
 
De pastoor bepaalde weer de gang van zaken. Hij adviseerde haar 
om maar eens naar Anna Hermans, hoofd van de kleuterschool te 
gaan. Nelly volgde het advies op en Anna vertelde haar meteen dat 
haar dochtertje gerust naar school mocht komen. Er was geen 
belemmering meer om les te gaan geven, aldus de pastoor!  
 
Nelly accepteerde de baan en heeft van 1969 tot 1982 fulltime les 
gegeven, hoewel het haar soms zwaar viel werk en gezin te 
combineren. Na 1982 heeft ze tot aan haar pensioen part-time les 
gegeven. Het werk heeft ze altijd graag gedaan, hoewel het niet 
helemaal haar eigen keuze was. 

 
Jan en Nelly Valckx-Rossiau in Canada op familiebezoek 
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Franciscus Johannes Rossiau, genaamd Sus, is misschien wel de 
bekendste uit het gezin van Sjef Rossiau. Hij trouwde op 4 mei 1927 
met Hendrika Theresia Antonius. In de volksmond werden zij 
genoemd : Drika en Sus. Dan wist iedereen over wie het ging. Zij 
kregen zeven kinderen. 
 
Het echtpaar heeft vanaf de jaren dertig Café de Schipper uitgebaat. 
Een toepasselijke naam voor een afstammeling van een Schipper.  
De vader van Sus, Sjef is er omstreeks 1912 gaan wonen, nadat zijn 
broer Frans naar Eindhoven (Woensel) was vertrokken. Daarna is 
Sus er gaan wonen en hebben zij de zaak 30 jaar lang uitgebaat.  
 
Het nu volgende is door Drika en Sus zelf verteld tijdens een 
interview op 22 oktober 1993. 
 
Het pand is gebouwd als burgerwoning en niet als café. Er was in 
1907 geen bebouwing. De rechterzijkant van het huidige café was 
slaapkamer. Daarachter bevond zich een keukentje met de 
woonkamer. Wat later de grote keuken geworden is, was destijds de 
varkenskooi. Het gebouw was nog vrij nieuw toen op Sinterklaasdag 
tijdens een hevige storm de gevel aan de kant van Hoogstraat eruit 
waaide.  
 
In de loop der jaren werd er aan verbouwd en bijgebouwd. D.m.v. 
het slopen van een muur tussen 2 kamers aan de linkervoorzijde 
van het huis, ontstond de caféruimte. Aanvankelijk was het een 
“koffiehuis” (Verlof A) en mocht men dus geen sterke drank 
verkopen. Later heeft men een volledige vergunning gekregen. 
 
Door grond bij te kopen van “Emme” (Emericus Jansen, nu Leo v.d. 
Borne) werd het oppervlak van de het perceel vergroot met 500 m2. 
Een café heeft klanten nodig en Sus was daar dan ook bijzonder 
actief in. Hij was mede- oprichter van  Duivenbond “De hoopvolle 
wachters”, voetbalclub HMVV, de Zangclub en de Bejaardenbond. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het gezin ook de lasten 
daarvan gedragen. In het café waren Duitsers gekomen. Drika 
maakte zich grote zorgen om haar 4 kinderen en vluchtte het huis uit 
naar Lauwke Swaanen in Smidsstraat. Nadat de Duitsers weg waren 
durfde ze weer naar huis. Binnen was alles bedekt met stro en men 

 46 

kon er niet slapen. Ze heeft toen nog enkele nachten doorgebracht 
bij buurman Gusje Verspaandonk. Na enkele dagen ruimen en 
poetsen konden ze weer naar huis. In de kelder werd nog een 
pudding onaangeroerd aangetroffen, wel helemaal vol schimmel. 
 
Deze Duitse soldaten waren van de Cavalerie. Het waren al wat 
oudere mannen en zeer beleefd en gedienstig. Toch was men 
voorzichtig in de omgang met deze mensen. Ze brachten zeer 
regelmatig een bezoek aan het café. Later hoorde Sus dat veel van 
deze mensen gesneuveld waren. 
 
Tijdens de bezetting had Sus een radio, ondanks het verbod van de 
Duitsers. De dorpsgenoten wisten wel van zijn verboden bezit. Men 
kwam dan vaak vragen om het laatste nieuws. Om te zorgen dat er 
geen Duitsers binnen kwamen tijdens de uitzendingen, werden 
Broederke (Sjef v. Gisbergen) en Sjef Merkx op de stoep gezet. De 
Duitsers zagen hen zitten en sommeerden hen te komen. Ze kregen 
de opdracht .... om aardappels te schillen voor de Duiters! 
 
Sus en Drika vertelden graag over wetenswaardigheden uit hun 
leven.  
 
Een daarvan is de gevangenschap van Drika! Zij en Drika van Sus 
Voerman (Drika van de Borne) wilden een keer naar de kapper, in 
Arendonk. Daar werden ze aangehouden door de politie, want die 
vonden deze “Ollaandse dames” maar verdacht! Ze werden 
opgepakt,  helemaal naar Turnhout gebracht en in de cel gezet. Er 
was natuurlijk geen enkel bewijs tegen de dames te krijgen, zodat ze 
weer vrijgelaten moesten worden, maar niet nadat ze daar een hele 
dag vastgezeten hadden! 
 
Sus stroopte wel eens, zoals elke rechtgeaarde Mierdenaar. Op een 
keer had hij twee hazen geschoten. Om de buit ongezien thuis te 
krijgen, had hij in elke broekspijp een haas gestopt. Onderweg naar 
huis had hij dubbel geluk. Zijn hond droeg een steentje bij door de 
vondst van begraven smokkelboter in de buurt van de familie van 
Gool aan de Luther. 
 



 47 

Het echtpaar heeft hun pensioenjaren doorgebracht in de St. 
Cornelisstraat op nummer 26. Dit huis is door Sus in 1931 gebouwd 
en vele jaren verhuurd, vooral aan jonggetrouwden. 
 
Drika overleed op 13 september 1994 en Sus op 11 december 1999. 
 
Henricus Rossiau, genaamd Hein is getrouwd op 30 november 
1946 met Huberta Leonarda Jacoba Geurtjens. Zij kregen 6 
kinderen, waarvan er een tijdens de geboorte overleed. Opmerkelijk 
is dat alle 5 kinderen, Sjef, Jan, Jack, Martien en Marjolein  in Hooge 
Mierde zijn blijven wonen. Helaas zijn Jack en Martien op veel te 
jonge leeftijd overleden. 
 
Anna Josephina, Catharina Maria en Petronella Rossiau zijn 
allen uit Hooge Mierde vertrokken en elders getrouwd. 
 
Maria Theresia, genaamd Trees is eveneens uit Hooge Mierde 
weggegaan. Zij trouwde in 1950 met Gerardus van Kessel. Ze 
hebben nog enige tijd in Hooge Mierde gewoond, maar zijn daarna 
naar St. Michielgestel vertrokken waar Gerrit voorwerker bij 
gemeente werd. Trees is in haar hart altijd in Hooge Mierde 
gebleven en is heel vaak op bezoek gekomen. Ondanks haar hoge 
leeftijd heeft zij toegestemd in een gesprek, dat veel 
wetenswaardigheden heeft opgeleverd. Waarvoor heel veel dank! 
 

Henricus Rossiau, geboren 25 juli 1877  
 
De jongste zoon van Johannes Gommarus en Anna Maria v.d. 
Borne heeft een bijzondere start in het leven gemaakt. Hoewel hij in 
1877 geboren is, werd hij pas in 1904 ingeschreven in het 
geboorteregister. Vader Johannes had verzuimd aangifte doen!  
 
Mogelijk is Henricus tijdens zijn afwezigheid geboren en bij 
terugkeer is er niet meer aan gedacht de jongen aan te geven. 
Henricus trouwde op 26 mei 1909 met Antonia Maria Agnes van den 
Hout uit Tilburg. Het echtpaar vestigde zich daar en kregen 9 
kinderen. Twee kinderen overleden tijdens de geboorte. Van de 
overige zeven kinderen bewandelden 4 een opmerkelijke weg. Allen 
werden religieuzen. Drie kinderen overleden op jonge leeftijd. 
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De oudste Johannes Henricus Maria, werd Frater Meinulf. Hij is op 
de gezegende leeftijd van 91 jaar in 2001 overleden te Vught. 
 
Maria Cristina Antonia is zuster geworden en overleden in het 
Gasthuis in Nuland. 
 
Franciscus Josephus Henricus werd Frater M. Serafino. Hij was een 
goede man, die zijn hele werkzame leven heeft gewijd aan moeilijk 
opvoedbare kinderen. Hij overleed op 70-jarige leeftijd in 1983 en is 
eveneens in Vught begraven. 
 
Wilhelmus Cristianus Henricus, Wim genoemd, heeft een tragisch lot 
ondergaan. Hij was bakker van beroep en trouwde in Tilburg met 
Anna Cornelia van Deursen. Ze kregen 5 kinderen.  
 
Het brood bezorgde hij bij klanten aan huis. Op 28 januari 1945 
kwam Wim bij een klant die bij de ondergrondse was. De man 
maakte zijn geweer schoon toen Wim binnenkwam. Het ging af en 
trof Wim vol in de buik. Hij was op slag dood, slechts 30 jaar oud. 
 
Henricus Antonius Maria, werd Frater Maria Henrico en overleed op 
de zeer jonge leeftijd van 22 jaar in Tilburg. 
 
Hij was een bijzonder man, een vergeten dichter, zoals Ed Schilders 
hem herdacht tijdens de nationale gedichtendag op 31 januari 2008. 
We zullen een korte samenvatting geven van de inhoud van een 
column die Ed Schilders over hem schreef in het Brabants Dagblad. 
Frater Maria Henrico werd in 1936 “ingekleed” als aspirant bij de 
Fraters van Tilburg en begon zijn studie aan de kweekschool.  
 
Tijdens de geboortedag van Prinses Beatrix in 1938 hadden de 
fraters vrij en Maria Henrico wilde een dichtersavond organiseren. 
Het werd niet erg enthousiast ontvangen, maar later heeft die avond 
toch plaatsgevonden. Tijdens die avond droeg hij een gedicht voor 
over het riviertje de Ley. 
 
Hoewel de intenties goed waren, viel de avond in het water. De 
jonge fraters gedroegen zich “ongerijmd”, maakten er dus een potje 
van. Frater Henrico gaf niet op getuige de laatste regel van het 
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gedicht : “Er is nog zoveel schoons op deze aardse reis”. Hij was 
een romanticus in hart en nieren. Juist deze nieren maakte een 
einde zijn aardse reis. Een ziekte aan deze organen veroorzaakte 
zijn vroege dood. Hij overleed in het moederhuis van de fraters van 
Tilburg op 14 juli 1940. 
 
Volgens Trees van Kessel-Rossiau was het in de familie zeker 
bekend dat Henrico dichtte. Hij heeft eens gezegd zijn inspiratie te 
vinden in de gedichten van Dante en Shakespeare. 
 
Angelina Maria Wilhelmina, Lien genaamd is eveneens zeer jong 
overleden. Zij kreeg een longontsteking en stierf op 21 augustus 
1940, slechts 6 weken na haar broer, frater Henrico, op 20 jarige 
leeftijd. 
 
Haar tweelingzus was Johanna Maria Josephina, Jo genaamd. Zij 
trouwde met Petrus Cornelis Huijbregts een familielid van de Familie 
Huijbregts uit Lage Mierde. 
 

Maria Cornelia Rossiau, geboren 23 maart 1882  
 
Het jongste kind van Johannes Gommarus en Anna Maria. Zij is 
beter bekend als Kee. Ze trouwde met Gust Schellekens. In Steen 
voor Steen no. 30, pag. 33 – 35 is een artikel gewijd aan het leven 
van Kee en Gust in hun Café aan het Kuilenrode. De titel is “Een 
oase van rust in een jachtige tijd”. 
 

De familie in de 21 e eeuw  
 
De achterkleinkinderen van Johannes Gommarus en Anna Maria 
hebben zich over Brabant verspreid. Slechts een klein deel is in 
Hooge Mierde blijven wonen. Uit het bovenstaande blijkt wel hun 
ondernemersgeest. Horeca-ondernemers, bakker, koopman, kapper, 
winkelier, onderwijs en religie, kortom mensen die van aanpakken 
wisten. De geest van Johannes Gommarus en Anna Maria bleef 
voortbestaan in hun nazaten. Iets om trots op te zijn. 
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