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Voorwoord  
 
De redactie is blij u wederom een “goed gevulde” Steen aan te 
kunnen bieden. Ditmaal een diversiteit aan onderwerpen als 
smokkelen in onze regio, Jacqueline van Gool vertelde over de 
pastoorsmeiden Cor en Liza van den Brandt en er is een indringend 
artikel opgenomen over Cato Beerens – van Eekert, 
oorlogsslachtoffer te Lage Mierde. 
 
Uiteraard is ook “Efkes buurte mee..” weer opgenomen. Wij wensen 
u veel leesplezier. 
 
Het interview uit Steen voor Steen 36 kreeg onverwacht een staartje 
kreeg zoals u kunt nalezen in het onderstaande In Memoriam. 
 
De redactie. 
 

In Memoriam  
 
In de vorige ‘Steen’ vertelde Piet Hoek uitgebreid zijn verhaal. Piet 
keek met een goed gevoel terug op zijn leven dat voor een groot 
deel bestond uit het werken op de bulldozer, daarnaast was hij bijna 
60 jaar getrouwd met zijn Jaan.  Piet voelde bij het vertellen van het 
verhaal zijn krachten al duidelijk afnemen en nuchter als hij was wist 
hij dat het einde naderde. 
 
Dat einde kwam er, op 20 juni overleed Piet op 82-jarige leeftijd. Hij 
overleed in hetzelfde dorp als waar hij geboren werd, in Reusel. Het 
grootste deel van zijn leven woonde hij echter op de Neterselsedijk 
in Lage Mierde waar zijn zoon Piet het boerenbedrijf nog steeds 
runt. 
 
Piet Hoek, hij blijft in onze gedachten als de man die tot over zijn 
zeventigste nog dagelijks werkte op de bulldozer. 
 
Harrie Wenting 
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Cato Beerens-van Eekert.  

Een vrouw om nooit te vergeten 
door Martien van Gisbergen en Riny Rovers - Swaanen  
 
Dit jaar herdenkt Nederland dat het 65 jaar bevrijd is van de Duitse 
bezetting. Brabant heeft de bevrijding in het najaar van 2009 
herdacht. In het verleden is hier al bij diverse gelegenheden 
uitgebreid aandacht aan besteed. Meestal gaat het over de militaire 
kant van de bevrijding, hoe de soldaten de dorpen binnenkwamen 
en met welk materieel. Maar er is nog een andere kant. Hoe hebben 
de bewoners het ondergaan, wat is hun verhaal. 
 
Over een van deze gebeurtenissen, beleefd door de eigen inwoners 
en plaatsgevonden tijdens de bevrijdingsdagen van 1944, gaat dit 
verhaal, zodat het niet aan de vergetelheid ten prooi zal vallen. 
 
Drie  oktober 1944, een dag van feest, maar niet voor iedereen  De 
bevrijding is niet overal zonder slag of stoot verlopen. Lage Mierde 
heeft zijn deel van de gevechten over zich heen gekregen. Met 
name de Braakhoek en de Neterselsedijk werden getroffen. Het vuur 
kwam van Engels geschut, dat opgesteld stond in Netersel, waar 
zwaar werd gevochten. 
 
Het was al avond, schemerdonker, toen Jan Reniers en Jo Hooyen 
op de Braakhoek wilden gaan kijken of het vee de beschietingen 
goed had doorstaan. Vanwege het granaatvuur liepen zij 
grotendeels door sloten. Deze boden niet genoeg beschutting, want 
Jo Hooyen werd geraakt door een kogel en overleed ter plaatse. 
Zodra het vuren wat afnam, werd het lichaam naar een boerderij 
gebracht. Er werd een provisorisch graf gegraven onder het 
keukenraam.  Daarin werd zij begraven. Later is zij herbegraven in 
Netersel1. 
 
De beschietingen bleven niet beperkt tot de Braakhoek. De 
Neterselsedijk werd eveneens getroffen. Granaten kwamen neer in 
de weilanden ter hoogte van de huidige huisnummers 1, 3 en 5.  

                                                 
1 Toon van Dongen, destijds bewoner van de Braakhoek 
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Vlakbij stond de boerderij van Driek en Cato Beerens – van Eekert, 
precies in de vuurlinie van het geschut uit Netersel. De familie was 
voor het geweld de schuilkelders ingevlucht en zat daar met drie 
peuters en een baby van 4 maanden.  
 

 
 

Echtpaar Beerens 

 
Een broer van Driek, Thomas Beerens, en zijn gezin, waren van 
Reusel naar Lage Mierde gevlucht en zaten in dezelfde schuilkelder, 
welke uit twee delen was bestond. De boerderij was inmiddels licht 
beschadigd door granaatscherven, die het hout van de stal hier en 
daar hadden versplinterd.  
 
Toen sloeg het noodlot toe. Enkele van deze scherven sloegen in, in 
het deel van de schuilkelder waar Driek en zijn gezin zich bevonden. 
Hun knecht, Sjef Jansen uit Tilburg werd geraakt in zijn knie, had 
vreselijke pijnen en werd uit de kelder gehaald.  Moeder Cato was 
nog in de schuilkelder met de baby in de kinderwagen. Terug in de 
kelder deed men een verschrikkelijke ontdekking. Een andere 
granaatscherf had Cato in het bovenbeen geraakt. Ze kreeg een 
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slagaderlijke bloeding en stierf vrijwel onmiddellijk. De baby was 
ongedeerd. 
 

 
 

Cato Beerens – van Eekert 

. 
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Een dokter was er niet en in alle verwarring werd besloten, dat 
Thomas Beerens en zijn zoon Antoon naar de pastoor zouden gaan 
om hulp en bijstand. Inmiddels gingen de beschietingen door 
waardoor Thomas en zijn zoon regelmatig in de sloten moesten 
springen om aan het geschut te ontkomen2. 
 
Uiteindelijk bereikten zij de pastorie, belden aan en werden 
binnengelaten. Zij vertelden het verschrikkelijke nieuws en vroegen 
of de pastoor mee wilde gaan. Waarschijnlijk was hij bang en zei hij 
daarom het volgende : “Ik ben er voor alle parochianen en niet voor 
één.” Van hun stuk gebracht keerden zij onverrichter zake terug naar 
de Neterselsedijk, weer het granaatvuur trotserend3. 
 
Later zou de pastoor (van Elk) in zijn dagboek noteren: 
“Dinsdagnacht 3 okt. Alle Duitschers weg......... In het laatste uur één 
vrouw (Beerens) dood, door een voltreffer in de schuilkelder 
getroffen. De knecht getroffen in ’t been.”4 Dat was alles. 
 

De familie moest verder  
 
Vader Driek stond er plots helemaal alleen voor. Zijn broer Thomas 
was inmiddels met zijn gezin weer teruggekeerd naar Bladel. 
De buurtgenoten waren de enigen die hulp konden bieden. De 
kinderen, vooral de baby Maria, moesten worden opgevangen en 
verzorgd.  
 
En dan was er de begrafenis van Cato. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden slaagde men erin om haar in een kist waardig op 
de baren in een kamer achter in het huis5. Daarna is zij in alle stilte 
begraven. Vanwege de oorlogshandelingen was er geen 
mogelijkheid om een goed kruis op haar graf te plaatsen. Men 
volstond met eenvoudig houten kruis.  
 

                                                 
2 Harrie Beerens, zoon van Cato van Eekert 
3 Antoon Beerens, ooggetuige 
4 Citaat uit het Dagboek van pastoor van Elk, vermeld in Lage Mierde en Hulsel tussen Oorlog en Vrede 1995 
5 Harrie Beerens 
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In de zware tijd na de bevrijding waren het zoals gezegd, de buren 
degenen die het gezin draaiende hielden. 
 

 
 
Maar ook mensen uit het dorp, zoals bakker v.d. Voort stonden het 
gezin bij. Vooral de familie van Limpt-Verbaandert en buurmeisje 
Mietje Kokken speelden een belangrijke rol. Mietje was een kleine 
vrouw die voor iedereen klaarstond, maar zich nooit op de voorgrond 
drong6. De familie Van Limpt nam baby Maria in hun gezin op en 
Mietje nam de zorg op zich van de drie oudere kinderen. ’s 
Ochtends hielp zij de kinderen naar school, in de middagpauze 
werden bij haar de boterhammen opgegeten en als ze ziek waren, 
was Mietje er om ze op te vangen7. De kinderen voelden zich 
geborgen bij haar. 
 
Mietje, als jonge vrouw, kreeg verkering met de knecht van voerman 
Huybregts 8. Aan de goede tijd kwam voor de kinderen een einde, 
toen Mietje met hem trouwde en naar De Beerzen vertrok. Er werd 

                                                 
6 Toon van Dongen 
7 Harrie Beerens 
8 Nel de Lepper-Swaanen 
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opnieuw hulp geboden. Een zuster van Cato, Pietje van Eekert, 
kwam “in huis” en nam de verzorging van het gezin over.  
Na enige tijd besloten Driek en zij om te trouwen. Het is begrijpelijk 
dat dit door de kinderen in eerste instantie als “vreemd” werd 
ervaren. Cato, de moeder van de vier kinderen, was een “goed en 
zacht mens”. Zij trouwde “in” bij de ouders van Driek. Naast het werk 
op de boerderij handelde hij nog in zaadgoed. Pietje, zijn tweede 
vrouw, zorgde goed voor het inmiddels grote gezin. 
 

De naoorlogse jaren   
 
Begin jaren ’50 besloot pastoor van Elk, dat het kerkhof opgeruimd 
moest worden. Hij verzocht de Jonge Boerenstand om dit karwei te 
klaren. Het graf van Cato was niet voorzien van een grafzerk, maar 
had nog het houten kruis, dat inmiddels versleten was. In al hun ijver 
werd het houten kruis per ongeluk verwijderd. Dit kwam de zuster 
van Cato ter ore en zij protesteerde tegen de ruiming9.  
 

 
 

                                                 
9 Toon van Dongen, ooggetuige 
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Een tante van Pietje en Cato in Tilburg vond dat Cato een waardige 
herinnering moest krijgen. Er waren maar een paar bidprentjes 
gedrukt bij haar begrafenis. Tante vond dit te weinig en besloot 
enige jaren later om een echt bidprentje te laten drukken, compleet 
met foto, wat in die tijd uniek was. 
  
Driek, een rustige man, verwerkte de zware slag in zijn leven in 
stilte, tot dat ene moment. Een vertegenwoordiger van een comité 
dat geld inzamelde voor oorlogsslachtoffers, vroeg Driek om een 
bijdrage. Voor het eerst in zijn leven verloor hij zijn zelfbeheersing. 
Ronduit vertelde hij de collectant hoe hij over de gang van zaken 
dacht. Dit gaf wel aan wat er in zijn hoofd heeft gespeeld. 
 
De jaren van de wederopbouw gaven weinig gelegenheid om terug 
te kijken. Het groeiende gezin eiste alle aandacht op van  Driek en 
Pietje. Het graf van Cato bleef onaangeroerd. Nu, 65 jaar later, zal 
deze geschiedenis een herinnering zijn aan de vrouw en moeder, 
die een van de laatste directe slachtoffers was van de strijd in Zuid-
Nederland. We mogen haar nooit vergeten.  
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Kent u ze nog? 
Door Harrie Wenting 
 
In deze rubriek in Steen voor Steen komt een van de oudste 
inwoners aan bod. Harrie Wenting gaat op bezoek op plaatsen waar 
de koffie al klaar staat nog voordat je er goed en wel zit. ‘Efkes 
buurte’ is vooral terugkijken naar vroeger. Graven in de 
herinneringen levert vrijwel altijd nog leuke details op. Wie kent ze 
nog, waar kwamen ze vandaan en wie vertelt later nog hun verhaal? 
 

 
 

Toon van Herpt 
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Hier het verhaal van Toon en Anneke van Herpt, die elkaar 60 jaar 
geleden het ja-woord gaven. Bij de familie Dickens kwam een jonge 
Tilburgse commies (Toon) in de kost en die gaf er ook zijn ogen 
goed de kost: de mooiste dochter had hij al snel in de smiezen. 
Toon van Herpt kan nog mooi vertellen over zijn belevenissen als 
commies en Anneke vult hem graag aan over het leven dat ze 
samen leefden. Samen, in hun knusse huisje in Hooge Mierde. 
 
Als je diamant haalt kun je echt meepraten. Hij was de jongste 
commies in de regio. Kunstenaars van het leven: Anneke met naald 
en draad, Toon met penseel en potlood. 
 
‘Liggen we daar in het gras, komt een van de stropers naar buiten 
en pist precies naast mijn hoofd’. 
 
Hooge Mierde – Op 4 mei 2010 was het precies zestig jaar geleden 
dat Toon van Herpt Anneke Dickens aan zijn zijde kreeg. Het 
diamanten feest lieten ze niet ongemerkt voorbij gaan, het was een 
hoogtepunt dat ze vierden met iedereen die hen lief is. 
 
De wieg van Toon van Herpt stond aan de Bredaseweg in Tilburg. 
Zijn vader dreef er een klein groentewinkeltje en de elf kinderen 
moesten al van jongsaf mee aanpakken. Alle elf? Nee, de middelste 
net iets minder, dat was Toon. 
 
‘Ik zat in de vijfde klas bij de broeders op de Noordhoek toen de 
fraters van Eikenburg in Eindhoven kwamen vragen of ik bij hen in 
de leer wou. In die tijd had dat nog veel aanzien en ik wist dat ik mijn 
ouders er veel plezier mee deed. Binnen de kortste keren liet ik mijn 
familie achter om me te gaan voorbereiden op het leven als 
geestelijke.’ 
 
Als Toon van Herpt aan de keukentafel zit is dat zijn praatstoel. Zijn 
Anneke die hij al 60 jaar aan zijn zijde weet vult hem graag aan, 
zoals ze altijd al deed. ‘Na vier jaar was het mij duidelijk dat het een 
verkeerde keus was, er zat blijkbaar toch geen pastoor of frater in 
mij. Maar ja, hoe vertel je dat tegen je ouders. Ik zat een maand voor 
het MULO-diploma en wist dat ik mijn vader en moeder enorm teleur 
zou stellen.  
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Mijn toenmalige rector was de latere bisschop Beckers: hij ging met 
mij mee naar Tilburg om het hen te vertellen. Hij voelde het prima 
aan en overtuigde ze. Dat ontlokte mijn vader wel de uitspraak: 
‘iedereen heeft hier altijd gewerkt behalve jij, jij hebt altijd geld 
gekost. Ik trok me dat wel aan en pas op zijn sterfbed hoorde ik van 
hem dat hij het altijd heel moeilijk gevonden had om elf kinderen 
groot te brengen. ‘Vier was toch ook genoeg geweest?’ zei hij vlak 
voor zijn sterven.’ 
 
Toon kon hem alles vergeven, ook al had vader met harde hand 
over zijn gezin geregeerd. ‘Aan de tijd van het Juvenaat dacht ik nog 
vaak terug. Je kreeg er de meest onmogelijke straffen. Ik moest 
urenlang met blote knieën op een kokosmat zitten omdat ik met een 
meisje gepraat zou hebben. Een keer kreeg ik een pak slaag met 
mijn billen bloot op het bureau van een frater. Ze moesten mij 
daarna naar beneden dragen.’ 
 
Toen Toon weer thuis was moest er wel gewerkt worden. Hier was 
hij niet te beroerd voor. Zijn eerste baantje  bij een radiohandel 
leverde hem twee en een halve gulden per week op. Na anderhalf 
jaar kon hij ergens in een magazijn beginnen waar hij de Duitstalige 
klanten moest helpen. Hij was de enige in het bedrijf die het Duits 
beheerste. Kort voor de oorlog kon hij gaan werken bij VOLT waar 
hij hand-dynamo’s maakte. Dit ging hem goed af, tot de machines uit 
de fabriek geroofd werden en hij weer op straat stond, maar hij kon 
daarna als schilder beginnen en rolde zo de oorlogstijd door. 

Commies  
 
‘Het was net na de oorlog. Ik was 21 en er werden commiezen 
gevraagd om de grens te bewaken. Je moest 23 zijn maar toch 
mocht ik beginnen. Ik was de jongste van allemaal. Ik moest me 
melden in Lage Mierde bij een zekere Franske Verhoeven, daar zou 
mijn nieuwe  kosthuis zijn. Ik verwachtte er veel van maar o, wat viel 
dat tegen. Die man was zo ontzettend gierig. Ik sliep er onder de 
pannen. De kieren ertussen waren met stro dicht gestopt. Er zat zo 
weinig stro tussen, dat bij een sneeuwbui ons hele bed wit zag.Ik 
ging toen samen met mijn maat bij boer Meijs aan de Kloosterstraat 
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in de koeienstal liggen, dat was beduidend warmer. Daar konden we 
natuurlijk niet blijven. Zo verkaste ik naar Hooge Mierde.’ 
 

 
 

Toon als commies in de jaren veertig 

 
De commiezen hadden hun basis in een boerderij aan de 
Bernardusweg in Lage Mierde. Toen Toon zich op 15 januari 1945 
daar voor het eerst meldde was hij er samen met in totaal 19 
commiezen. Ze kregen de taak om de grens tussen paal 204 en 208 
secuur te bewaken. Ze draaiden hiervoor continu- diensten van vier 
uur op en vier uur af.  
 
‘We begonnen dan meestal in Netersel waar we te voet naar toe 
gingen. Bij de weg naar Beek pikten we de Scheidijk op, een 
dubbele pad die wij de Schijtdijk noemden. Je kunt wel raden waar 
we onze behoefte deden. We waren altijd met tweeën op pad. Als er 
in de winter sneeuw lag, dan deden we van die hoge beenkappen 
aan.’ Toon en zijn collega’s moesten goed op smokkelaars en 
stropers letten. Ze kwamen daarbij de meest bizarre personen op 
het spoor. Door de oorlogsjaren was er aan veel dingen een gebrek 
ontstaan en het was lucratieve handel om spullen over de grens te 
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smokkelen. Zo snapten ze op een nacht een man die vier pispotten 
bij zich had. ‘In ons rapport noemden we het nachtspiegels maar 
onze chef kende dat woord niet. Toen werden het ook in ons rapport 
maar pispotten. We snapten ook zwarthandelaren in fietsbanden en 
een keer hadden we een groep stropers op de korrel. We zagen ze 
een schuurtje in gaan en besloten hen, liggend in het gras, op te 
wachten. Toen er een naar buiten kwam ging hij staan te pissen: net 
naast mijn hoofd. 
 
Een van de collega’s van Toon was Jan van den Brekel die later met 
Mien van der Aa trouwde en in Tilburg café Van den Brekel begon. 
(Dit café aan de Hoefstraat wordt nog gerund door dochter Ans vd 
Brekel). ‘Op onze tochten hadden we veel tijd om met elkaar te 
buurten, mannen als Wim Leereveld die later bij de Kruisbergkapel 
nog de Belgische jager Jan Beijens dood schoot. Hij was een rare, 
wou iedereen boksles geven. Ik ben er zelf maar nooit aan 
begonnen.  
 
Dan was er ook onze chef Van de Zalm, een doodgoeie vent. 
Ongelofelijk dat het voorval met Leereveld hem de kop kostte. Ook  
politieman Kroonenburg kreeg met die zaak te maken en werd om 
die reden later naar Reusel overgeplaatst.’ (Het doden van de jager 
Jan Beijens is uitgebreid beschreven in het boek ‘Kruisbergkapel als 
stille getuige’. Een monument ter plaatse herinnert nog steeds aan 
het voorval.) 
 
‘Ook mannen als Van der Lee waren collega’s waar ik veel tijd mee 
doorbracht. Toch hadden we vaak tijd over, daarom had ik altijd een 
potlood en schetsboek bij me. Als we dan even stopten zat ik te 
tekenen, zo legde ik de hele omgeving vast. Van de heide bij het 
Zwartven, waar de vliegdennen toen nog ontbraken, tot de dubbele 
rij bomen aan de Scheidijk. Helaas heb ik de tekeningen niet 
bewaard. Ik gaf alles weg, uit die hele periode heb ik maar één 
kunstwerkje bewaard.’ 
 
Toon begon als hulpcommies en kon na een simpel examen al snel 
promoveren tot commies. Hij kreeg daarna een wapen mee, al wist 
hij niet eens hoe het werkte! Toen zijn maat Piet van der Lee hem 
dat uit ging leggen bleek het op scherp te staan. Daar had hij toen al 
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wekenlang mee rondgelopen. Op de plaats waar nu de Spartelvijver 
is, was een kleine schietbaan waar geoefend kon worden, maar voor 
Toon kwam dat er niet van: hij gebruikte het wapen nooit.’ 
 
Onze tochten werden verder van A tot Z gecontroleerd door onze 
meerdere. We startten op het aangegeven beginpunt en liepen dan 
naar het “verschijningspunt”. Daar werd je opgewacht en moest je 
verslag uitbrengen. ‘Soms moesten we ook met de politie 
samenwerken. Zo hadden we op een keer de hele Prins Hendriklaan 
afgezet, kwam er een gast aanlopen. We hielden hem staande. Hij 
bleek geen papieren bij zich te hebben. Bij verdere controle bleek hij 
wel vele Franse francs en Amerikaanse dollars bij zich te dragen. 
We vertrouwden het niet en hij werd opgesloten in een cel van het 
oude gemeentehuis aan het Dorpsplein (Dorpsplein 13) in Lage 
Mierde. Daar zaten maar zelden gevangenen in die tijd. Toen ik hem 
de volgende ochtend zijn brood moest gaan brengen, had hij net de 
tweede tralie uit het raam liggen en was hij bijna ontsnapt. Het bleek 
een geroutineerde bankrover te zijn. 
 
Het was het buitengebeuren dat het zo schitterend maakte. De 
vogels die zich lieten horen, het groen van de bomen, de 
optrekkende dauw. Die uren in de bossen konden ons niet lang 
genoeg duren maar goed: na werktijd moesten we toch weer terug 
naar onze post of naar ons kostadres. 

 
Toon was intussen bij de familie 
Dickens in Hooge Mierde in de kost 
gekomen en daar ontging hem dochter 
Anneke niet. Het was in een tijd dat je 
nauwelijks gelegenheid kreeg om 
samen te gaan dansen maar toen dat 
één keertje kon was het raak. In het 
cafeetje van Bertje Bekker aan de 
Cornelisstraat vroeg hij haar ten dans. 
 
Toon en Anneke krijgen verkering 

 
‘Als er in die tijd iets te doen was, was 
dat vooral in de tent bij De Bijenkorf,’ 
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zegt Toon. ‘Maar dan kwam de Rijks binnen en hij gooide zonder 
pardon iedereen onder de achttien jaar naar buiten. Je mocht niet 
zonder meer met elkaar dansen, daarmee bracht je elkaar blijkbaar 
op verkeerde gedachten. Toen het die ene keer wel kon was het 
duidelijk, die mooie meid laat ik niet meer los. Nooit meer’. 
 
Anneke had die jonge Tilburger al een poos elke ochtend fluitend 
naar zijn werk zien vertrekken en ze zocht naar een mogelijkheid om 
zijn aandacht te trekken. Zo kon het gebeuren dat Toon ‘s avonds op 
zijn strozak ging liggen en er een kei in lag. Hij begreep de hint en 
was zo verrukt dat hij haar later voor die eerste dans vroeg. Zo 
ontstond er een romance waar ze tot dan toe alleen nog maar van 
hadden kunnen dromen. 
 
Het was in die tijd, eind jaren veertig, dat het leven in Hooge Mierde 
nog knus was. Na een verkering van enkele jaren gaven ze elkaar in 
1950 het jawoord. Aanvankelijk woonden ze in een woning aan de 
Cornelisstraat waar hun kinderen werden geboren. Toen ze later 
naar Het Leen verhuisden bleef het een gezellige boel in huize van 
Herpt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fam. Dickens met staand op de achterste rij vlnr: Door, Koob, Jan en Dien. Zittend op de voorgrond vlnr: 
Lau, vader Kees Dickens, moeder Mieke Swaanen en Anneke. 
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In hun huis draaide het vaak om pen en potlood want er werd altijd 
veel getekend. Toon kon zijn gave om vast te leggen wat zijn ogen 
zagen, overbrengen op al zijn kinderen en kleinkinderen. Dat leverde 
zoveel materiaal, op dat er in 2008 zelfs een eigen expositie kwam: 
de Van Herpt expositie. Het was een hoogtepunt in het zestig jaar 
samenzijn, maar niet het enige.  
 
 

 
 

Kunstwerk van Toon uit 1943 
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Nu, in 2010, zijn er naast de kinderen en kleinkinderen vijf 
achterkleinkinderen. Anneke kan intens genieten als ze om beurten 
langs komen. Ze weet iedereen van haar kroost nog in goede 
gezondheid en ze beseft dat ze dit moet koesteren. Zelf was ze in 
haar leven altijd creatief met kleding en confectie. In haar jeugd was 
het haar beroep, later met veel kinderen en kleinkinderen kwam het 
goed van pas.  
 

 
 
De fam. van Herpt met achteraan staand vlnr: Piet, Toon, Riet, Corrie, Adrie, Jo, Jaak en Jan. Vooraan zittend 
vlnr: Zus (Hermine), vader van Herpt, moeder van Herpt, Kees en Toos. 

Diamant  
 
Bij de gouden bruiloft in het jaar 2000 speelden de kinderen vader 
Toon als commies in de Mierdse bossen na. Het leverde een filmpje 
op waar ze veel plezier aan beleefden. Nadat op een mooie manier 
die gouden bruiloft was gevierd werd er voorzichtig toegeleefd naar 
2010. ‘Zestig jaar is een hele tijd,’ zegt Anneke zachtjes. Op haar 
vaste plaats aan de keukentafel weet ze Toon nog steeds aan haar 
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zijde. Ze weet nog precies wat ze zo mooi vond aan die jonge 
commies die bij hen in de kost kwam. Toon op zijn beurt weet nog 
precies waarom hij haar de mooiste vond. 
‘Het was altijd de zoete inval in ons huis,’ zegt Anneke. Hun 
kinderen Peter, Riet, Corrie, Ans, Thea, Kees, Annet en Agnes 
brachten veel vrienden en vriendinnen mee naar huis. 
‘Er hadden nog twee kinderen meer kunnen zijn,’ zegt Anneke 
zachtjes. ‘Twee kindjes leefden maar kort.’ 
 
Toon kwam vanaf zijn 58-ste thuis te zitten en ging zich fulltime met 
zijn hobby’s bezig houden. ‘De ontslag-golf begin jaren tachtig viel 
samen met een zware hartoperatie,’ legt hij uit. ‘Het was goed zo. 
De laatste jaren heb ik nog bij Philips gewerkt. Uiteindelijk heb ik op 
veel plaatsen mijn brood verdiend. Ooit was ik daarnaast nog 
correspondent voor het Brabants Dagblad.’ 
Toon en Anneke van Herpt. Hun geheim om zestig jaar bij elkaar te 
blijven? ‘Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’ zegt Anneke. 

Het is duidelijk dat het hier 
gaat om huisje weltevree in 
Hooge Mierde. Ze koesteren 
beiden het kleine, het 
gezellige en gemoedelijke. 
Hun huis is nog steeds het 
trefpunt van hun gezin en 
alles wat daarbij aangesloten 
is. Ze vonden het reuze 
gezellig en soms een beetje 
spannend om vooruit te kijken 
naar 8 mei 2010, de datum 
van hun diamanten bruiloft. 
Na het mooie feest zijn er de 
herinneringen. Herinneringen 
aan een mooi feest en een 
mooi leven. Herinneringen 
aan het werken als commies 
en alle andere baantjes die 
Toon daarna nog had. 
In 1950 stappen Toon en Anneke in het 
huwelijksbootje en nemen hun intrek in hun 
huisje in de Cornelisstraat. 
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Herinneringen aan alle belevenissen met de kinderen en 
kleinkinderen en iedereen die hen verder dierbaar is. 

 
 

De familie van Herpt in 2000 

 
De ‘levensverhalen’ uit Steen voor Steen staan ook gearchiveerd op 
de website ‘www.verhalenuitdekempen.nl’ 
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Smokkelen in de 19e eeuw 
Door Jos Veldhoven 
 
In de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw 
verdienden veel Kempenaren nauwelijks genoeg om rond te komen. 
Naarstig werd dan ook gezocht naar manieren om een centje bij te 
verdienen. Voor degenen die aan de grens woonden was een van 
die manieren smokkelen. Deze activiteit werd populair nadat België 
zich in 1830 de facto afgescheiden had van Nederland. Omdat de 
belasting op verschillende goederen in Nederland en België niet 
gelijk was, ontstonden er prijsverschillen die het aantrekkelijk 
maakten om die goederen aan de ene kant van de grens te kopen 
en aan de andere kant te verkopen.  
 
Dat dit tegen de wet was, is duidelijk: smokkelen was en is immers 
een vorm van belasting ontduiken. Verder had de Nederlandse 
regering een verbod afgekondigd op de handel met de opstandige 
gewesten, een verbod dat in 1839 bij de officiële onafhankelijkheid 
van België weer werd opgeheven. Tussen 1840 en 1914 werden 
ongeveer 1000 Kempenaren wegens smokkelen veroordeeld tot 
kortere of langere gevangenisstraffen. Hooge Mierde stond bekend 
als een echt smokkelaarsnest, gezien het aantal veroordeelden dat 
uit dit dorp afkomstig was. Andere dorpen die bekend stonden om 
het groot aantal smokkelaars waren Hilvarenbeek, Budel, Bergeijk 
en Tilburg. 
 
In principe kwamen in de negentiende eeuw alle waren waartussen 
in België en Nederland een prijsverschil bestond in aanmerking om 
te smokkelen. Favoriet waren echter brandhout, zout, lompen, zeep, 
sigaren, maar blijkbaar ook …stoelen. Op 12 augustus 1905 om 
23.15 uur hielden de commiezen “bij ’s Rijks belastingen” Wubbo 
Luiken van Marle en Jan van der Wal nabij grenspaal 204 (aan het 
einde van De Luther) de 36-jarige Christiaan Verspaandonk en de 
even oude Hendrikus Hermans, beiden landbouwer en wonende te 
Hooge Mierde, aan. Over ieder van hen werd een proces verbaal 
opgemaakt, waarin werd opgetekend dat betrokken commiezen “op 
genoemd uur een persoon zich zagen begeven van het Belgische op 
het Nederlandsche grondgebied, volgende de weg naar Hooge-
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Mierde; en aldus gaande buiten route of heerbaan en in 
binnenwaartsche richting, terwijl hij iets droeg. Dat wij die persoon 
onder bekendmaking onzer kwaliteiten hebben staande gehouden, 
teneinde de visitatie te verrichten; waarbij wij bevonden dat hij twee 
nieuwe stoelen droeg, waarvoor hij ons op onze desbetreffende 
vraag ook geen wettig document tot dekking kon vertoonen.” De  
waarde van de stoelen die Christiaan Verspaandonk en Hendrikus 
Hermans droegen (dus vier in totaal) werd geschat op een gulden 
per stuk. Zij werden in beslag genomen en verbeurd verklaard.  

Zout  
 
Op grote schaal werd er van België naar Nederland zout 
gesmokkeld, vooral in de slachtmaand (traditioneel november), 
wanneer er grote hoeveelheden zout nodig waren voor het 
conserveren van vlees. Aanvankelijk was er met het smokkelen van 
zout niet heel veel te verdienen: het prijsverschil tussen Nederland 
en België bedroeg maar een halve cent. Dat veranderde in 1870 
toen België de accijns op  zout afschafte. Een kilo zout kostte toen in 
België 3 tot 3,5 cent; in Nederland lag die prijs 9 tot 10 cent hoger. 
Als men in ogenschouw neemt dat een landarbeider in die tijd in 
onze streken gemiddeld 6 tot 9 gulden per week verdiende, is het 
duidelijk dat dit prijsverschil zout tot een aantrekkelijke smokkelwaar 
maakte. Dat veranderde weer toen Nederland in 1892 de accijns op 
zout tot 3 cent per kilo verlaagde. Toch bleef er een prijsverschil 
bestaan, wat voor veel mensen reden was om door te gaan met het 
smokkelen van zout. 
 
Zo schreef Hein van Gisbergen in het boekje “Wittewol”, waarin hij 
zijn jeugdherinneringen rond de eeuwwisseling optekende, dat  Sjef 
van Nullekes al voor zonsopgang bij Mieke Claassens in Ravels was 
aangekomen met een vracht van twintig kilo rozijnen. “Dat Mieke, 
moet je weten, is een kinderloze, alleenwonende weduwe van 
middelbare leeftijd, die in Ravels een goedbeklant 
kruidenierswinkeltje heeft. Sinds enige tijd heeft Sjefke geregeld 
haar voorraad gesmokkelde rozijnen aangevuld en telkens een 
vracht zout afgenomen,” aldus Van Gisbergen 
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Op 14 juni 1905 om 22.15 uur werd weer nabij grenspaal 204  
Godefriedus Vonken, arbeider en wonende te Hooge Mierde, 
aangehouden terwijl hij een zakje droeg door, alweer, de commiezen 
Wubbo Luiken van Marle en Jan van der Wal. Volgens het 
opgemaakte proces verbaal hebben zij hem “onder bekendmaking 
onzer kwaliteiten  (….) staande gehouden, met verzoek om hem en 
hetgeen hij droeg te mogen visiteren. Dat wij bij die visitatie in het 
zakje hebben bevonden vijf kilogram geraffineerd zout, waarop wij 
meergenoemden Godefriedus Vonken hebben gezegd, dat hij 
handelde in strijd met (de wet), tevens met verbeurte van het zout en 
embulage.” De waarde van het in beslag genomen zout werd ‘buiten 
invoerrecht’ geschat op tien cent; het zakje had volgens de 
commiezen geen waarde. 

 
Een smokkelaar die lompen naar België smokkelt wordt gepakt (olieverfschilderij van J.A.M. Haak uit 1861) 
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Risico’s  
 
Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat mensen voor een paar centen 
winst bereid bleken grote risico’s te lopen. Wanneer zij gesnapt 
werden, riskeerden zij namelijk een tamelijk lange gevangenisstraf 
die kon oplopen tot drie maanden. Bij het vaststellen van de 
strafmaat speelde overigens de leeftijd een rol. Kinderen onder de 
tien jaar gingen nooit de gevangenis in. Bij jongeren tussen de tien 
en zestien jaar moest de rechter beoordelen of  ze het misdrijf met of 
zonder “oordeel des onderscheids” hadden begaan.   
 
Zo’n oordeel moest de rechter in 1856 uitspreken over de 14-jarige 
Willem Joosen uit Hooge Mierde. Hij was betrapt bij het smokkelen 
van 3 kilo zeep. Willem wilde aanvankelijk vluchten, maar toen dat 
niet lukte probeerde hij de commiezen met een borrel om te kopen. 
Voor de rechter verklaarde Willem dat hij de zeep gevonden had en 
dat hij de commiezen een borrel had aangeboden omdat hij bang 
was dat ze hem zouden mishandelen.  
 
Met dit verhaal maakte hij waarschijnlijk zijn zaak alleen maar erger, 
want de rechter oordeelde dat hij het misdrijf met “oordeel des 
onderscheids” had gepleegd en veroordeelde hem tot zes dagen 
gevangenisstraf. 
 
Nu zat er in het smokkelen ook een spelelement. Smokkelaars en 
commiezen kenden elkaar vaak en maakten er een sport van om 
elkaar de loef af te steken. Zo wisten de commiezen Wubbo Luiken 
van Marle en Jan van der Wal precies wie ze voor zich hadden toen 
zij Christiaan Verspaandonk en Hendrikus Hermans met hun stoelen 
aanhielden. In het proces verbaal staat namelijk te lezen dat zij, 
nadat Christiaan en Hendrikus hun naam hadden opgegeven, hen 
“dan ook herkenden”.  
 
Om de risico’s te verminderen, maakten smokkelaars vaak gebruik 
van een z.g. voorloper, die voordat de smokkelaars de grens over 
gingen, het terrein verkende. Landbouwer Godefridus van Gisbergen 
ondervond echter dat sommige commiezen danig gefrusteerd 
konden raken van het kat-en-muis spel en dat het gebruik van 
voorlopers tot pijnlijke misverstanden kon leiden. 
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Mishandeling  
 
Godefridus deed in 1839 bij de burgemeester van de gemeente 
Hooge-, Lage Mierde en Hulsel aangifte van mishandeling door 
commies Rutten (het proces verbaal geeft geen nadere datum). Wat 
was er gebeurd. Volgens het opgemaakte proces verbaal was 
Godefridus  naar de heide gegaan om wat plaggen te steken. Op 
een gegeven moment moest hij plassen en terwijl hij daarmee bezig 
was, kwam commies Rutten met zijn karabijn zwaaiend op hem 
afstormen, roepende:  
 
“Geene voet van plaats of het gaat er op”. Terwijl Godefridus zich 
omdraaide, riep Rutten: “Schelm, schurk, smokkelaar, dief van ons 
vaderland, wat doet gij hier?” Rutten geloofde het antwoord van 
Godefridus dat hij aan het werken was niet en zette zijn tirade voort: 
“Schelm gij komt hier om sijnen te geven”. Godefridus kreeg hier 
genoeg van en wilde weglopen, zeggende: “Vriend, waarom hinderd 
(sic) gij mij? Ik doe u immers niets.”  
 
Hierop sloeg Rutten hem met zijn karabijn op zijn rug en stuurde zijn 
hond op hem af. Uiteraard probeerde Godefridus de slagen en de 
hond af te weren. Rutten raakte daarbij licht aan zijn duim gewond, 
hetgeen hem alleen maar bozer maakte, ook omdat hij vond dat 
Godefridus zijn hond sloeg. ‘Slaat den hond niet of ik stamp u het 
hart in”, schreeuwde Rutten en weer sloeg hij hem met zijn karabijn 
op zijn rug. Hij hitste zijn hond nu zodanig op dat die Godefridus in 
zijn dij beet en zijn kleren scheurde.  
 
Godefridus zette het hierop op een lopen, terwijl Rutten hem nog 
steeds woedend nariep dat hij zijn hond getrapt had. Godefridus 
nam nog de moeite te antwoorden: “Ik heb uwen hond niet getrapt, 
maar afgeweerd”. Hoewel Rutten bleef dreigen de hond op hem af te 
sturen, slaagde Godefridus erin weg te komen. Godefridus had 
geluk dat het hele voorval was gezien door Gerrit de Wit, 
linnenwever in Hooge Mierde, zijn vrouw en zijn dochter. Zij konden 
voor de burgemeester dan ook getuigen dat alles precies zo gegaan 
was als Godefridus van Gisbergen verteld had.  
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De burgemeester zat duidelijk met deze affaire in zijn maag. 
Negeren kon hij haar niet, maar blijkbaar wilde hij ook geen ruzie 
met de ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, die in Reusel 
kantoor hield. Hij wist Godefridus ervan te overtuigen om zijn 
aangifte in te trekken, zodat het  proces verbaal niet naar de 
rechtbank opgestuurd hoefde te worden. Of het voorval nog een 
staartje heeft gehad voor commies Rutten vertelt het verhaal niet. 
 
Concluderend: smokkelen was in de negentiende eeuw in Hooge 
Mierde een favoriete bezigheid, die door de bevolking amper als een 
misdrijf werd gezien. Het werd gedaan om de extra verdiensten, 
maar ongetwijfeld zullen ook het avontuur en het spelelement een 
rol hebben gespeeld, getuige de sterke verhalen die over smokkelen 
de ronde deden en doen.  
 
Toch waren de risico’s niet gering. Wanneer een smokkelaar werd 
gepakt dreigde gevangenisstraf, maar ook lichamelijk letsel kwam 
regelmatig voor. De commiezen droegen niet voor niets een 
karabijn. Dit laatste risico komt nog eens pregnant naar voren in een 
brief van de minister van Binnenlandse zaken van 28 april 1923. 
Daarin wordt aan de gemeentebesturen bericht dat de rijksoverheid 
“bereid is aan een gemeente door haar betaalde kosten van 
transport, verpleging en eventuele begrafenis van door 
belastingambtenaren aangeschoten, armlastige smokkelaars te 
doen vergoeden in die gevallen waarin de vervolging van de 
smokkelaar betrof het achterhalen van een fiscaal delict.” 
 
Bronnen 
Administratief archief van Hooge en Lage Mierde A-0496, inv. nrs. 315, 501; 
Spapens, Paul, en Oirschot, Anton van, Smokkelen in Brabant: een grensgeschiedenis 
1830-1970 (Hapert 1988). 
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Cor en Liza van den Brandt  

Een blik in het leven op de pastorie van Hooge Mier de, gezien 
door de ogen van hun nicht Jacqueline Janssens-van Gool. 
   
Door Riny Rovers-Swaanen en Tonny Moeskops-van Gisbergen 
 

Inleiding  
 
Het Christendom in onze streken kent een geschiedenis van 
ongeveer 1300 jaar. De eerste verhalen over bekeringen tot het 
geloof  en het bouwen van kerkjes stammen uit de 7e en 8e eeuw 
na Christus. Het duurde tot aan het jaar 1000 voor de nieuwe religie 
vaste voet kreeg in het huidige Noord-Brabant en een factor van 
betekenis werd in de samenleving. Het oudst bekende kerkje in onze 
omgeving is het “boterkerkje” in Oirschot. Het is gebouwd van 
tufsteen, afkomstig van een verlaten Romeins bouwwerk in de buurt. 
Het gebouw is ongeveer 900 jaar oud. Het eerste bewijs dat het 
Christendom hier geworteld was.10  
 

De  pastoors, pastorieën en personeel    
 
In onze drie dorpen is van de vroegste periode weinig bekend. We 
weten dat Hulsel al in de 9e eeuw bestond11 en “Mierde” in de 12e 
eeuw genoemd wordt12. Van een parochie met een pastoor is dan 
nog geen sprake. Daarvoor moeten we verder in de tijd. In de 13e 
eeuw, om precies te zijn omstreeks 126513, wordt de eerste pastoor 
voor Hooge en Lage Mierde genoemd : Baldewinus. Dat betekent, 
dat er inmiddels een parochie is ontstaan die beide dorpen omvat. 
Hulsel wordt nog niet genoemd, maar de eerst bekende pastoor in 
dit dorp is Johannes Ghiselberts omstreeks 146414. 
 

                                                 
10 Wim v.d. Biggelaar, stadsgids VVV Oirschot 
11 Kroniek van Hulsel 
12 Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 pag. 152 
13 Myrtha, pag. 95 
14 Kroniek van Hulsel, pag. 15, hoofdstuk Kerkelijke Geschiedenis 
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Deze pastoors hadden een woning, een pastorie. Waar deze 
patorieën precies hebben gestaan in deze vroege periode is niet 
duidelijk. Vanaf de 17e eeuw hebben we daarvan een beter beeld. In 
Lage Mierde waren het diverse panden o.a. aan de Vestweg, 
Hoosemansstraat en de huidige aan het Dorpsplein. Hooge Mierde 
kende zeker drie plaatsen, te weten aan de Stad, Poppelsedijk en de 
Torendreef. Voor zover bekend stond de Hulselse pastorie steeds 
op de huidige plaats aan de Willibrordlaan. Mogelijk dat onderzoek 
in een later stadium nog andere plaatsen in het dorp kan aanwijzen. 
 
Het ambt van pastoor brengt met zich mee dat hij mensen nodig 
heeft om het leven op de pastorie in goede banen te leiden. 
Doorgaans was er een kapelaan, maar ook huishoudelijk personeel.  
Over deze laatsten is weinig of niets bekend. Kapelaans komen nog 
wel voor in de kerkelijke annalen, maar het overige personeel wordt 
nooit genoemd.  
 
Hierin willen we verandering brengen en aandacht besteden aan die 
mensen, die het verblijf van de pastoor en andere geestelijken op de 
pastorie zo aangenaam mogelijk probeerden te maken, de 
pastoorsmeiden. Zij maakten eeuwenlang een wezenlijk onderdeel 
van het dagelijks leven uit, zowel op de pastorie als in het dorp. 
Iedereen in het dorp kende hen en zij hadden een bijzondere plaats 
in de gemeenschap. 
 
Met twee van deze onmisbare vrouwen zullen we nader 
kennismaken. 
 

Cor en Liza v.d. Brandt  

Leven en werken op de Pastorie van Hooge Mierde   
 
Dit is het verhaal van twee zusters en hun levenslange 
dienstbaarheid, gezien door de ogen van hun nichtje Jacqueline 
Janssens – van Gool uit Bavel. Als jong meisje kwam zij regelmatig 
op de pastorie aan de Torendreef in Hooge Mierde om te helpen in 
drukke tijden. Het gaf haar een bijzondere kijk in het leven achter de 
statige voordeur van de pastorie.  
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Nu, in 2010, is zij een energieke vrouw van middelbare leeftijd. Zoals 
iedereen bij tijd en wijle doet, besloot Jacqueline eens door de 
spullen te gaan die in de loop der jaren door haar verzameld waren. 
Daaronder bevond zich een aantal kledingstukken, waarvan twee 
heel bijzondere. Het waren twee togen, een zomer- en een 
wintertoog, afkomstig van pastoor Muselaars. Verder zoekend vond 
zij nog een bonnet en een singel. In een klein doosje zat nog een 
bijzonderheid, de vulpen van pastoor Muselaars. 
 
Jacqueline ging in gedachten terug in de tijd, naar de jaren ’50 en 
’60 van de vorige eeuw in Hooge Mierde op de pastorie. Hoe waren 
de togen bij haar terecht gekomen? Na enig denken wist zij het 
weer. Uit zuinigheid! Pastoor Muselaars was overleden en zijn 
achtergelaten goederen moesten worden opgeruimd. De togen 
waren nog in zeer goede staat, dus besloot men deze aan het grote 
gezin van Gool te geven om er “strakke rokjes” van te maken, want 
de stof was van zeer goede kwaliteit. Het is er nooit van gekomen. 
De togen verdwenen naar de zolder en bleven er decennialang 
hangen en raakten in de vergetelheid, tot 2010. 
 
Met de vondst van de togen kwamen ook de beelden uit het 
verleden terug. Tante Cor en tante Liza van den Brandt, de 
pastoorsmeiden die ervoor gezorgd hadden dat de togen in de 
familie terecht kwamen.  
 
Liza, geboren in Baarle-Nassau in 190315 en Cor, geboren in 
Waalre in 190516. Het gezin bestond in totaal uit 5 kinderen. Ze 
hadden nog twee zusters Net en Marietje en een broer Willem. Net 
heeft een aantal jaren in een gezin gewerkt, voordat zij in 1936 
intrad in een klooster en de naam Zr. Ephraïm aannam. Broer 
Willem werd politieagent in Valkenswaard. Marietje trouwde en 
kreeg kinderen waaronder Jacqueline. 
 

                                                 
15 Bidprentje Maria Elizabeth van den Brandt 
16 Bidprentje Cornelia Catharina van den Brandt 
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De loopbaan van Cor begon in 
Tilburg als dienstbode in enkele 
gezinnen. In 1937 kreeg zij een 
betrekking op de pastorie van 
O.L.V. van Lourdes in Tilburg bij 
pastoor Aelen. De man kwam 
een jaar later tragisch om het 
leven bij een ongeluk in 
Luxemburg op 17 augustus 
193817.  
 
Een maand later kwam pastoor 
van Erp. Cor bleef er wonen en 
werken tot dood van de pastoor 
in 1956. Na het overlijden van 
deze pastoor vertrok Cor uit de 
pastorie om weer bij een gezin 
te gaan werken.  
 
 

Cor v.d. Brandt 

 
Inmiddels was er een vacature in Hooge Mierde op de pastorie en 
dat kwam Cor ter ore. De precieze datum van indiensttreding is niet 
helemaal duidelijk, maar  in juli 195718 was zij er werkzaam. 
 
Met Liza verliep het enigszins anders. Ook zij was in betrekking als 
dienstbode. Tientallen jaren was zij in Baarle-Nassau in dienst bij 
een ongetrouwde dame. Na het overlijden van deze vrouw in 1959 
nam zij een baan aan bij een jong doktersgezin, maar een druk 
gezinsleven was Liza niet gewend. Zij ging daar weg en werd 
opgevangen door Marietje en haar grote gezin. Liza kwam weer 
terecht in de drukte. 
 

                                                 
17 Bidprentje Albert Dionysius Maria Aelen 
18 Overlijdensbericht gericht aan Cor, geadresseerd aan Past. Muselaars op 7 juli 1957 
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Om wat rust te vinden ging zij 
logeren bij haar andere zuster 
Cor op de pastorie in Hooge 
Mierde. Het klikte meteen “met 
ons pastorke”, zoals Liza 
pastoor Muselaars altijd 
noemde. Na enige tijd werd  
besloten dat Liza op de pastorie 
mocht blijven.  
 
De pastoor zei : “Liza, je mag 
hier komen wonen voor kost en 
inwoning, want loon kan ik je 
niet geven. Als je Cor helpt en 
de groenten en bloemen in de 
tuin verzorgt, dan vind ik het 
goed”. Liza ging akkoord. 
 
 
 

Liza van den Brandt 

De pastorie onder pastoor Muselaars  
 
De verhouding tussen pastoor Muselaars en Cor en Liza was goed. 
Hij was een gemoedelijke man en zocht het contact. Hij vond het 
gezellig om in de keuken thee te komen drinken en een praatje te 
maken. Eten deed hij in het kleine kamertje achter in het huis.  
De pastorie stond altijd open voor logés. Er was een speciale 
“paterskamer” voor bezoekende paters. Een van deze mannen heeft 
een onuitwisbare indruk op Jacqueline achtergelaten. De man at 
weinig, enkel gekookte sla! 
Behalve de paters, mochten ook familieleden van Cor en Liza blijven 
logeren. Kees en Liesbeth, een neef en nicht, hebben zich op de 
pastorie in alle rust kunnen voorbereiden op hun examens. 
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In 1959 mocht de moeder van 
Jacqueline enige tijd komen rusten 
tijdens de zwangerschap van haar 11e 
kind. Het heeft haar blijkbaar goed 
gedaan, want toen haar zoon Bernard 
geboren werd, bleek hij  maar liefst 9 
pond te wegen! Pastoor Muselaars 
droeg ook Jacqueline een warm hart 
toe. Het was hem opgevallen dat 
Jacqeline slechte schoenen droeg als 
zij kwam helpen op de pastorie. In die 
tijd was er een inzameling van 
schoeisel geweest voor een goed doel. 
Pastoor Muselaars zag dat Jacqueline 
wel tot de doelgroep behoorde en liet 
haar een paar goede schoenen 
uitzoeken.           Pastoor Muselaars die Cor en Liza in dienst nam. 

 
Soms kon hij ook wel “streng” zijn en liet hij “stoute” kinderen op de 
pastorie komen om hen de les te lezen. Daar tegenover stond dat hij 
het goede beloonde en wel met toverballen. Helaas waren die vaak 
op en vertelde hij het teleurgestelde kind dat zij het moesten 
onthouden, dan kregen ze het snoepgoed een volgende keer. Maar 
telkens waren de toverballen weer op. Die kinderen zijn nu zelf op 
leeftijd en wachten nog altijd op de felbegeerde snoepjes!19 
 
In 1960 overleed pastoor Muselaars. Hij werd opgevolgd door 
Pastoor van Luyck. 
 

De pastorie onder pastoor van Luyck  
 
Met de komst van pastoor van Luyck veranderde er veel. De  
pastorie werd verbouwd en aangepast aan de wooneisen van de 
jaren ’60. De verhoudingen tussen de pastoor en de beide zusters 
veranderden ook. De nieuwe pastoor was minder gemoedelijk en 
hield wat meer afstand, wat vooral bleek tijdens de maaltijden. At 

                                                 
19 Tonny Moeskops – van Gisbergen 
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pastoor Muselaars gewoon in de kamer achter in de pastorie, 
pastoor van Luyck wilde eten in de grote kamer.  
 

 In tegenstelling tot zijn voorganger 
stond de nieuwe pastoor erop dat 
Jacqueline ook zijn slaapkamer poetste. 
Al deze veranderingen gaven wel eens 
aanleiding tot enige “misleiding”. Pastoor 
van Luyck was dol op kalfsvlees, maar 
warenkennis was niet zijn sterkste kant. 
Het was gebruikelijk dat er in het 
slachtseizoen een goed stuk vlees naar 
de pastorie gebracht werd. De 
diepvriezers puilden dan ook uit. Met 
varkensvlees wel te verstaan. 
 
Pastoor van Luyck, de man die veel veranderde aan de 
Kerk en de pastorie  

 
Cor en Liza vonden het niet gepast om 

bij deze overvloed ook nog eens kalfsvlees in te kopen. Gewiekst  
antwoordden zij op de vraag van de pastoor of het geserveerde 
vlees toch wel echt kalfsvlees was met : “Ja natuurlijk”. Uiteraard 
was het geserveerde een stukje varkensvlees, de pastoor merkte er 
niets van. Overigens kreeg iedereen die op de pastorie moest 
werken, de instructie om dit antwoord aan de pastoor te geven als hij 
vroeg wat voor vlees hij te eten kreeg! 
 
Hoewel er met pastoor van Luyck een nieuwe tijd aanbrak, 
veranderde er wat het werk betreft voor Cor en Liza weinig. Cor 
bleef het huishouden doen, Liza verzorgde de tuin en voorzag in 
groenten en bloemen uit eigen kweek. Gezamenlijk verrichtten zij 
ook taken in de kerk. 
 
Zij brachten graag een bezoekje aan Jan Hermans op de Twisselt 
om plantjes te kopen. Tijdens diners en met de verjaardagen van 
Cor en Liza was Jacqueline altijd op de pastorie om te helpen. 
Helpen in de keuken mocht, maar van maaltijden serveren was geen 
sprake! 
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Meestal was het haar taak om het zwaardere huishoudelijke werk te 
doen, zoals het boenen van de marmeren vloer en het afborstelen 
van de rode loper in de gang. Men was er van overtuigd dat het tapijt 
beschadigd zou worden als het met de stofzuiger behandeld zou 
worden.  
 
Jacqueline sprong ook in de bres bij ziekte. Het was gebruikelijk dat, 
als een van de beide zusters gezondheidsklachten had, de familie 
hen hielp.  Liza had slechte ogen en op latere leeftijd moest zij  een 
operatie ondergaan. Jacqueline werd naar Hooge Mierde gestuurd 
om Cor te helpen, zodat alles op de pastorie op rolletjes bleef lopen. 
Overnachten was noodzakelijk, hoewel ze niet meer weet in welke 
kamer ze sliep. 
 
Illustrerend voor de grotere afstand tussen pastoor en bedienden op 
de pastorie was, dat zij als bezoekster nooit door de voordeur 
binnen mocht. Zij moest gebruik maken van de deur naast de 
keuken. De voordeur was aan hoger bezoek voorbehouden.  
Het gebruik van het toilet was ook aan standsverschil onderheving. 
Jacqueline moest naar de stal. Er was wel een ander toilet, maar 
waar dat zich in pastorie bevond wist ze zelfs niet eens!! 
 

Het verlaten van de pastorie en hun leven daarna  
 
In de jaren ’70 veranderde hun leven drastisch en verlieten zij de 
vertrouwde pastorie. Ze hadden beiden de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt en het werd tijd voor een rustige levensavond. 
Geworteld in Hooge Mierde wilden zij er graag blijven wonen.  
Op een steenworp afstand van de pastorie, in de Floreffestraat, 
werden de eerste bejaardenwoningen van het dorp gebouwd. Cor en 
Liza kregen het huisje op nummer 5 toegewezen.  
 
Ze hadden weinig behoeften, maar genoten van elke dag. Wandelen 
deden ze graag, meestal in gezelschap van familie of vrienden. Een 
tochtje naar het Zwartven stond regelmatig op het programma. Op 
uitnodiging van de zusters bleef men daar dan eten. 
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Het contact dat zij in verleden al hadden met enkele families in het 
dorp, bleef. Vooral met Hein Hermans en Marie Hermans-de Koning, 
de bewoners van de voormalige boerderij tegenover de pastorie, 
bleef het contact intensief. Samen met hen en hun zuster Net (Zr. 
Ephraïm) ondernamen zij een reis naar Lourdes.  
 

 
 
Cor en Liza met hun zuster Net (Zr. Ephraïm) op bedevaart in Lourdes in 1981 

 
Een zekere mate van zorg werd ook door de familie op zich 
genomen. Niet alleen bij ziekte werd  steeds hulp ingeroepen, maar 
ook bij de lichamelijke verzorging. Elke week moesten de 
krulspelden worden ingezet bij Cor (Liza had lang haar, opgestoken 
in een knot). Voor de familie was dat een hele opgave. Men moest 
met het openbaar vervoer van Baarle-Nassau of Gilze naar Hooge 
Mierde. De reis ging via Tilburg en men was lang onderweg. ’s 
Avonds moest men weer terug naar huis. Daar stond tegenover dat 
de zusters vrijgevig waren, want elke nicht kreeg op haar 18e 
verjaardag een gouden ring cadeau! 
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In maart 1982 werd hun rustige leven flink verstoord. Er werd een 
inbraak gepleegd in hun huis, waarbij goud en sieraden werden 
gestolen. Het meest merkwaardige was het verdwijnen van een 
geldbedrag. Het zat verstopt in de watermeterput! De dieven hadden 
het toch gevonden! 
 
Enkele jaren later, in 1986, overleed Liza op 83-jarige leeftijd. Cor 
woonde daarna nog een aantal jaren in huize Lindenhof in Lage 
Mierde. Zij overleed in 1992.  
 

 
 
Cor en Liza in hun achtertuin aan de Floreffestraat 5 genietend van een welverdiende rustige 
Levensavond 

 
Cor en Liza, de zusters waren een begrip in Hooge Mierde. Cor, wat 
behoudend en rechtlijnig, Liza wat gemakkelijker in haar 
opvattingen. Ze hadden hun vaste plaatsen in de kerkbanken. 
Gezien vanaf het altaar de eerste plaatsen in de eerste bank aan de 
rechterkant. Niemand anders die er maar een ogenblik aan dacht 
om daar plaats te nemen. Het waren en bleven de plaatsen van “de 
pastoorsmeiden”, een oneerbiedige titel voor twee vrouwen die 
zolang dienstbaar geweest zijn aan en op de pastorie. Begraven op 
het kerkhof van Hooge Mierde hebben zij een waardige laatste 
rustplaats gekregen in het dorp dat hen zo na aan het hart lag.  
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Reünie 1e klas 1950 Lagere School Hooge Mierde  
Door Wout van Hoof 
 
Op dinsdag 30 maart 2010 vond een historische gebeurtenis plaats 
in Hooge Mierde. Er was een reünie van de 1e klas 1950 van de Sint 
Corneliusschool, die toentertijd zo’n 180 leerlingen telde. Op 1 april 
1950 zat een groep van bijna 30 kinderen voor het eerst in de 
schoolbanken. Hooge Mierde was waarschijnlijk toen het enige dorp 
waar nog geen kleuterschool (bewaarschool) was en waar het 
schooljaar op 1 april begon en niet op 1 september. 
 
Hoe gaat het met de mensen die 60 jaar geleden voor het eerst van 
hun leven naar school gingen in Hooge Mierde? Allereerst, wie 
waren dat? In het archief van de huidige basisschool de Akkerwinde 
was geen leerlingenlijst van die klas meer te vinden. Gelukkig hielp 
een lijst van de Eerste Communie op Allerheiligen 1950 en met 
Pasen 1951 van de parochie Johannes voor de Latijnse Poort in 
Hooge Mierde ons verder. Deze lijst kregen wij van Tonny Moeskops 
- van Gisbergen. 
 
Op basisschool de Akkerwinde was nog wel een lijst aanwezig van 
leerlingen die op 1 augustus 1956 van school gegaan zijn. Dit waren 
voor een groot deel dezelfden die zes jaar eerder in de eerste klas 
zaten. En enkele mensen die al eerder op school gekomen waren. 
Maar er ontbraken ook enkele personen die in de tussentijd verhuisd 
waren naar elders, die gedoubleerd hadden, of die nog naar de 7e 
klas gegaan zijn. Er kwam een klassenfoto van de 6e en 7e klas van 
1956-1957 boven water, dus van de klas onder ons en van enkele 
7e klassers van onze lichting. Wonder boven wonder bleek er ook 
een foto te zijn van de 1e en 2e klas van 1950-1951, dus wij samen 
met de klas boven ons. 
 
Besloten werd om alle mensen die op 1 april 1950 in de 1e klas 
zaten en diegenen die in 1955-1956 in de 6e klas zaten uit te 
nodigen voor een reünie. Hiervan zijn al enkelen overleden. Maria 
Rijken was onze juf in de eerste klas. Ook die werd uitgenodigd. Het 
grootste deel van de uitgenodigden voor de reünie, hebben ook daar 
aan meegedaan (75%). 
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Waar wonen al deze oud klasgenoten en wat deden zij tussen 1956 
en 2010? Het blijkt dat zij nogal honkvast zijn: 1 woont er in België, 2 
wonen er in de omgeving van Nijmegen en 1 in Roermond, maar de 
ruime meerderheid (89%) woont in de Kempen of elders in Noord-
Brabant. Eén persoon hiervan heeft jarenlang in Afrika (Ivoorkust, 
Ethiopië) en Azië (Indonesië) gewoond en gewerkt. 
 
Wat de mensen voor opleiding hadden en wat zij zoal deden: 
middelbaar onderwijs, basisonderwijs, verzorgingssector, overheids- 
en semi-overheidsdienst, ontwikkelingssamenwerking, 
belastingdienst, huishouden, bedrijfsleven, Philips, hoger 
beroepsonderwijs, universiteit, en zowaar nog enkele boeren. Heel 
gevarieerd. Inmiddels is vrijwel iedereen gepensioneerd en geniet 
van de AOW. Kleinkinderen beslaan een ruim deel van de huidige 
tijdsbesteding. 
 
De reünie in de Bijenkorf was reuze gezellig. Het was vaak wel even 
kijken om elkaar te herkennen. Een van de mensen zag juf Rijken 
zelfs aan voor een klasgenoot! Ja, de verhoudingen veranderen 
nogal in de loop der jaren. Maar het was natuurlijk wel een 
compliment voor onze kranige en vitale juffrouw Maria Rijken met 
haar 86 jaar. Bart van den Borne hield een welkomstwoordje en 
hield een powerpoint presentatie met oude en nieuwe foto’s van 
klasgenoten en van de school. Juffrouw Huijbregts, meester Jan 
Rijken en meester Domien de Cock zijn overleden. Meester 
Bressers woont in Reusel. 
 
Halverwege de middag gingen wij in optocht naar de school. Een 
van onze klasgenoten zag er nogal tegenop om de hoeken van de 
klas te gaan bekijken waarin hij voor straf zoveel tijd had 
doorgebracht. Hij vond trouwens het peil van de leerkrachten 
destijds ook bedroevend laag: de juffen en meesters vroegen aan de 
kinderen hoeveel twee plus twee was! Wat kun je van zulke mensen 
toch leren die zelfs dat nog niet weten? De kinderen op basisschool 
de Akkerwinde hebben een prachtig schoolgebouw met geweldige 
accommodatie. Er is buitenschoolse opvang en een crèche. Wij 
keken onze ogen uit. De school telt nu zo’n 135 leerlingen. 
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De reünie werd afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd in de 
Bijenkorf. Aan het einde van de middag ging iedereen huiswaarts 
met een reünie-bundel van de powerpoint presentatie en met 
verhaaltjes over het jeugdleven van 60 jaar geleden. Een collectie 
foto’s van de reünie is later via internet toegestuurd aan de 
klasgenoten.  
 
Juffrouw Rijken stuurde de organisatoren Bart van den Borne, Rieky 
van den Broek - van Gisbergen, Corrie Fleerakkers - Smolders en 
Wout van Hoof het volgende bedankje: “Het was leuk iedereen te 
ontmoeten. Ik heb genoten. De warme belangstelling voor de ander 
voelde goed en was, denk ik, bepalend voor het succes. Grote 
klasse!”                                                                                               
 

 
De klas anno nu 
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Gustoom 
Door Ed Verspaandonk 
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Jonkheer Mr R.W.C.G.A. Wittert van Hoogland 

“ René met de duizend levens” ,  

het verhaal van een bijzondere inwoner van Hooge Mi erde   
door mr. Alexander van Banning 
 

De Gagelhoeve   
 
De Gagelhoeve aan De Gagel 9 in Hooge Mierde lijkt op een 
langgevelboerderij maar is van oorsprong een kortgevelboerderij. 
Ergens in de jaren 30 van de vorige eeuw is er voor (aangetrouwde) 
familie van de toenmalige bewoners een stukje aangebouwd. Een 
kenner ziet het aan de overgang naar een ander  
metselverband, maar omdat de boerderij wit is geschilderd valt het 
niet op en is het zeker niet storend.  
 

 
 
De Gagelhoeve gezien vanaf de Langvoort 
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Overigens, wat heet storend?! Sinds de bouw van het pand, begin 
19e eeuw, moet de boerderij talloze malen zijn gewijzigd, verbouwd 
en gerenoveerd. Een pand met historie dus! 

 

De gegevens over bewoners van de Gagelhoeve gaan (blijkens 
informatie van  Heemkundegroep De Mierden) terug tot 1820. 
Startend bij de familie Verspaandonk is de boerderij bewoond 
geweest door tientallen personen van wie veel telgen uit het 
geslacht Hermans.  
 
Eind jaren 80 is het pand met het ruim 8000 m2 grote perceel 
gesplitst en werd de stal verbouwd tot woonhuis. Ik en mijn 
echtgenote wonen sinds 2001 in het oude woongedeelte van de 
boerderij en aan de andere kant, in de voormalige potstal, huist de 
familie Valckx in een comfortabele woning.  
 

Een bijzondere bewoner  
 
Kort nadat wij het pand kochten hoorden wij al snel opmerkelijke 
verhalen over één van de vorige bewoners. Met name de met 
regelmaat terugkerende opmerking dat wij het huis van ‘ de baron’ 
hadden gekocht wekte mijn nieuwsgierigheid. Navraag in de buurt 
bracht mij niet veel verder dan dat hier van 1969 tot halverwege de 
jaren 80 “ een vliegenier had gewoond, een hoge piet uit het leger 
die ook nog eens baron was, en dat Prins Bernhard regelmatig met 
zijn helikopter op bezoek kwam om een borrel te drinken! “ .  
 
Ik vertelde het verhaal aan mijn moeder die mij kort daarna opbelde 
met de mededeling dat zij in de bibliotheek van mijn (overleden) 
vader , eveneens oud luchtmachtofficier, een boek had gevonden 
dat samengesteld en geschreven was door Kolonel Jonkheer Mr. 
R(ené).W.C.G.A. Wittert van Hoogland. Het boek “ Een halve eeuw 
Militaire Luchtvaart” was door ‘ Wittert’, zoals hij hier in de buurt nog 
steeds wordt genoemd, geschreven in zijn hoedanigheid van Hoofd 
van de sectie Krijgsgeschiedenis der Koninklijke Luchtmacht. 
Een bizar verhaal, mijn belangstelling was gewekt en de zoektocht 
begon! 
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Via een relatie hoorde ik dat de heer Wittert van Hoogland nog in 
leven zou zijn en ergens in Waalre zou wonen. Het adres had ik snel 
achterhaald maar wat was de volgende stap?! De man moest 
immers inmiddels dik in de negentig zijn. Hoe was zijn gezondheid, 
was hij nog “aanspreekbaar” en had hij überhaupt wel behoefte aan 
contact? 
 
Ik waagde het er op en schreef op 25 juni 2002 een brief waarin ik 
de heer Wittert van Hoogland informeerde over het feit dat wij 
inmiddels de trotse eigenaars waren van een gedeelte van de 
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Gagelhoeve en dat wij hem graag wilden ontmoeten om kennis te 
maken, maar vooral om zijn verhalen te horen over de Gagelhoeve 
en de tijd dat hij in Hooge Mierde had gewoond. 
 
Vrijwel per omgaande ontving ik zijn handgeschreven reactie. 
Ondanks zijn 96 jaar bleek de man springlevend en alleszins bereid 
om ons alles te vertellen over zijn jaren op de Gagelhoeve (die hij 
overigens steevast ‘ de Plaats’ noemde). Ik onderhield daarna een 
aangename en regelmatige briefwisseling met de heer Wittert van 
Hoogland (we mochten hem later René noemen) en dat resulteerde 
uiteindelijk in een bezoek aan de Gagelhoeve. 
 
Een dag lang was hij de gast van ons en onze buren de familie 
Valckx en vertelde hij zijn verhalen. Hoe hij na zijn pensionering in 
Hooge Mierde terecht was gekomen, over het huis en daarin 
aangebrachte zware deuren die hij had meegebracht uit een Spaans 
klooster, over hoe hij het perceel had omgebouwd tot een 
parkachtige tuin met mooie bomen en vijverpartijen, over het zware 
blok Belgische hardsteen, achter in het bosje, waaronder zijn uit 
Engeland geïmporteerde golden retriever “ Golden Dusty van 
Staverden” ligt begraven. Ook weten we nu dat de sequoia's die in 
onze tuin staan door hem zijn geplant en afkomstig zijn van het 
sequoiabos van het eeuwenoude landgoed Nieuw Amelisweerd 
(nabij Utrecht); het ouderlijk huis van zijn echtgenote Jonkvrouwe 
Jeanne Monique Ghislaine Bosch van Drakestein.  En dat de 
sierlijke ankers in de buitengevel van het gastenverblijf achter in 
onze tuin (een voormalige varkensstal) afkomstig zijn van het 
voormalige, inmiddels gesloopte gemeentehuis in Den Haag, het 
gemeentehuis waar mijn vader ooit aangifte deed van mijn geboorte. 
Toeval bestaat niet!  
 
Ook liet hij zich niet onbetuigd als het ging over zijn familie, zijn 
contacten met (jawel) Prins Bernhard, zijn belevenissen in binnen- 
en buitenland, zijn jachtavonturen in Alaska en last but not least liet 
hij zijn heldere opvattingen horen over een aantal actuele 
maatschappelijke issues. 
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Wie was René Wittert van Hoogland?  
 
René Wittert van Hoogland was een bijzonder man met een 
bijzondere niet alledaagse carrière. In de beschrijving hierna heb ik, 
onder meer, gebruik gemaakt van een door hemzelf geschreven 
familieportret en van een boekje dat is uitgegeven bij gelegenheid 
van zijn begrafenis. 
 
René Wittert van Hoogland was een bekend vlieger van zowel de 
Koninklijke Luchtmacht als de KLM en stond door de vele gevaren 
van zijn beroep en de risicovolle avonturen die hij beleefde bekend 
als ‘ René met de duizend levens’.  
Hij werd op 1 januari 1906 geboren in Den Haag. Na zijn 
rechtenstudie koos hij voor een minder voor de hand liggende 
carrière. In 1929 behaalde hij zijn groot militair vliegbrevet. In de 

jaren dertig was hij voor 
Fokker testvlieger en 
instructeur op 
Soesterberg.  
 
Eind jaren dertig was hij 
KLM gezagvoerder en 
hoofd vliegdienst van de 
KNILM (Koninklijke 

Nederlandsch-Indische 
Luchtvaartmaatschappij) 

in Batavia. Vervolgens 
werd hij hoofdinstructeur 
van de Nederlandse 
militaire vliegschool in 
Mississipi (USA). In die 
hoedanigheid gaf hij in 
Canada Z.K.H. Prins 
Bernard les op de B-25 
bommenwerper. 
 
 

Familieportret in olieverf op paneel geschilderd door de Eindhovense meesterschilder Cornelis Lemaire: 
Wittert van Hoogland met echtgenote en dochter Monica en lievelingshond Dusty van Stafferden. 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog vloog hij voor de Royal Air Force in 
Birma en Brits-Indië en was hij vluchtcommandant bij het 18e 
Squadron van de Nederlands-Indische Luchtmacht. In die 
hoedanigheid nam hij vanuit Australië met de B-25 deel aan talloze 
acties in de luchtoorlog tegen Japan. Later schreef hij hierover het 
boek “ Het verdwenen Squadron”. 
 
Tijdens de oorlog was zijn echtgenote met haar vijf kinderen vier jaar 
lang onder barre omstandigheden geïnterneerd in Japanse kampen 
op Java. Kort na de capitulatie bevrijdde Wittert zijn vrouw en 
kinderen eigenhandig uit het beruchte kamp Tjideng en vloog hen in 
een risicovolle Rode Kruisvlucht met in totaal tien vliegtuigen naar 
het veilige Australië. Over deze periode zijn tal van bijzondere 
verhalen en anekdotes bekend. 
 
Na de oorlog werkte hij voor de KLM in China. Hij was vervolgens 
commandant van de vliegbasis Twente, rechter bij de krijgsraad, 
militair attaché in Canada, en hoofd van de sectie krijgsgeschiedenis 
van de Koninklijke Landmacht in Den Haag. Wittert van Hoogland 
was kolonel-vlieger met 20.000 vlieguren! Hij was drager van vele 
binnen- en buitenlandse onderscheidingen waaronder het Maltezer 
Ridderkruis, het Officierskruis in de Orde van Oranje Nassau met de 
zwaarden, het Vliegerskruis en het RAF Birma Cross. aast gedreven 
vlieger was Wittert van Hoogland schrijver en verdienstelijk 
aquarellist. Ook de Gagelhoeve heeft hij in waterverf vereeuwigd! 
 
Hij was een verwoed jager en heeft daarover ook boeken 
geschreven onder andere : “Over de drempel”.  

Honderd  
 
René Wittert van Hoogland stierf op 19 november 2004 op 98-jarige 
leeftijd. Hij werd met militaire eer begraven in Soesterberg. Niet lang 
daarvoor sprak ik nog met hem over de reële mogelijkheid dat hij de 
‘honderd’ zou halen. Hij gaf echter te kennen dat hij daar niet direct 
behoefte aan had. “ Honderd”  zo zei hij, “ is met twee nullen. En ik 
houd niet van nullen!” De man ten voeten uit! 
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Ik heb René Wittert van Hoogland maar een korte periode van zijn 
lange bewogen en boeiende leven gekend. Dat was niet alleen een 
eer maar zeker ook een waar genoegen. Het gegeven dat hij in ons 
huis heeft gewoond en daaraan op zijn wijze , samen met zijn 
echtgenote invulling heeft gegeven, geeft aan de Gagelhoeve 
absoluut een toegevoegde waarde. Zo geven alle bewoners, uit 
verleden, heden én toekomst de echte invulling aan een woning en 
vormen zij daarvan samen de historie. Of er hier en daar dan sprake 
is van een ‘ander metselverband’ is dan van ondergeschikt belang.  
  

 
 

René Wittert van Hoogland met de schrijver van dit stuk in 2002 voor de Gagelhoeve 
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Foto inzameling `Panden en hun bewoners` 

Opbouw van een fotoarchief van de voormalige gemeen te 
Hooge-, Lage Mierde en Hulsel  
Door de redactie 
 
Enkele jaren geleden is onze Heemkundegroep begonnen met het 
bewerken van het Bevolkingsregister van de voormalige gemeente 
Hooge en Lage Mierde en Hulsel. Daaraan gekoppeld hebben we 
een fotoproject opgezet om de teksten van beeldmateriaal te 
voorzien. 
 
Voor dit project hebben wij de medewerking van huidige en 
voormalige inwoners van onze drie dorpen nodig. Middels een 
aantal informatie-avonden en het versturen van invulformulieren met 
begeleidend schrijven zijn alle inwoners op de hoogte gesteld van dit 
initiatief. We zijn dan ook blij verrast met de vele positieve reacties 
en spontane medewerking van onze dorpsgenoten. 
 

Het Bevolkingsregister en haar bewerking   
 
Het idee om iets te doen ter afsluiting van bijna 800 jaar 
zelfstandigheid als voormalige vrijheid en later als gemeente Hooge 
en Lage Mierde en Hulsel, kwam met de gemeentelijke herindeling 
eind jaren ’90 van de vorige eeuw. 
In het streekarchief van Oisterwijk (inmiddels overgebracht naar 
Eindhoven) werden de archiefstukken van onze dorpen bewaard. 
Een deel daarvan was gefotografeerd en toegankelijk gemaakt, 
waaronder het Bevolkingsregister, zodat onderzoek mogelijk werd. 
 
Dit register is begonnen in 1820. Elk huis in elk dorp werd bezocht 
door een ambtenaar die vervolgens noteerde wie er in dat jaar in het 
pand woonde. Daarbij werd niet alleen de hoofdbewoner genoemd, 
maar ook de overige bewoners, zoals zijn vrouw, kinderen, 
inwonende ooms, tantes, grootouders, meiden en knechten, 
kostgangers enz. Elke 10 jaar werd de hele procedure herhaald. 
Weer werden van alle huizen in de drie dorpen bezocht en alle 
bewoners genoteerd. 
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Op deze manier werden er “lagen” van bewoning gemaakt. De 
eerste “laag” was van 1820 tot 1833, de tweede van 1833 tot 1840, 
de derde van 1840 tot 1850, de vierde van 1850 tot 1860 en de 
vijfde van 1860 tot 1870. 
  
De zesde “laag” werd uitgestrekt en beloopt een periode van 20 jaar, 
van 1870 tot 1890. Daarna nam men weer de regelmaat van 10 jaar 
op en volgde de zevende  “laag” van 1890 tot 1900, de achtste van 
1900 tot 1911. De negende “laag” was eveneens weer uitgestrekt 
over 20 jaar en liep van 1911 tot 1930. Tenslotte de tiende en laatste 
“laag” van 1930 tot 1940. Daarna houdt het Bevolkingsregister op te 
bestaan. 
 
Met het uitbreken van de WO II werd duidelijk dat dit register een 
geweldige bron van informatie was voor de Duitse bezetter. Door 
middel van deze lijsten was het zeer eenvoudig om Joodse inwoners 
op te sporen en vervolgens weg te voeren. In 1820 had men nooit 
kunnen vermoeden, dat het verkrijgen van een goed inzicht in de 
opbouw van de bevolking voor zulke verschrikkelijke doeleinden 
gebruikt zou gaan worden. 
 
Het register is opgebouwd uit gezinskaarten. Elke kaart is gekoppeld 
aan een adres, wat tot omstreeks 1965 iets anders was, als de 
straatnamen en huisnummers die we nu kennen. De drie dorpen 
waar ingedeeld in wijken met een eigen nummer. Als onderverdeling 
werden de gehuchten benoemd. Voor Hooge Mierde was dat Wijk A. 
Enkele gehuchten waren bv. Kuilenrode, Kerkstraat, Heikant enz. 
Voor Lage Mierde was dat Wijk B met o.a. de gehuchten Braakhoek, 
Vloeieind en Wellenseind enz. Hulsel was Wijk C en o.a. de 
gehuchten Hegeind, de Hoeven enz. Na het wijknummer werd het 
huisnummer toegevoegd. Niet zoals nu, in even en oneven 
nummers, afhankelijk van de kant van de straat, maar er werd 
doorgenummerd. Men begon bij nummer 1 en het volgende huis 
kreeg nummer 2 ongeacht welke kant van de straat het was. 
 
Dit systeem is niet vanaf 1820 gehanteerd. De eerste “laag” (van 
1820) nummerde door over de drie dorpen. Men begon met nummer 
1 in Hooge Mierde en eindigde in Hulsel, waardoor dit dorp hele 
hoge huisnummers had. Er werden nog geen wijknummers gebruikt. 
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Vanaf 1833 hanteerde men wel wijknummers. De verdeling was in 
de tweede “laag” nog afwijkend. Lage Mierde had A, Hooge Mierde 
B. Hulsel kreeg wel C toebedeeld. Vanaf 1840 kwam de 
onderverdeling zoals in het bovengenoemde. De daaropvolgende 
100 jaar werd deze aangehouden, tot het einde van het systeem in 
1940. 
 
Op de kaarten werden gegevens genoteerd, zoals verhuizingen en 
nieuwe bewoners. Meestal werden de vervallen gegevens gewoon 
doorgestreept, waardoor het soms moeilijk was om een naam goed 
te kunnen lezen. Elke nieuwe “laag” werd begonnen met een nieuwe 
kaart. Zoals reeds eerder opgemerkt, werd dan vaak ook een 
huisnummerwijziging doorgevoerd, waardoor het moeilijker werd om 
er zeker van te zijn dat men het juiste huis bij het juiste gezin 
geplaatst had. 
 
Daarvoor was een controlemiddel nodig. Dat werd gevonden door 
het kadaster te raadplegen. Het werd aangelegd in 1832 en loopt 
daarom bijna gelijk op met het bevolkingsregister. Dat maakte het 
uitermate geschikt om de gegevens te controleren. Het noteert de 
verkopen en andere mutaties van percelen en noemt de oude en 
nieuwe eigenaren, vaak met vermelding van bebouwing of 
grondgebruik. 
 
De meeste panden waren eigendom van de bewoner in onze drie 
dorpen en de enkele panden die verhuurd werden, konden daar 
relatief eenvoudig uitgefilterd worden. 
 
Dat vrijwel elke “laag” ook een verschuiving in de huisnummers laat 
zien was blijkbaar noodzakelijk. Tot 1900 kon dit niet door 
bevolkingsgroei veroorzaakt  worden, daarvoor was deze veel te 
gering.  Veel families bleven generaties lang op dezelfde plaats 
wonen. Dat geeft een mooi beeld van het stichten van een gezin, het 
groeien van het aantal kinderen en daarna het verlaten van het 
ouderlijk huis door diezelfde kinderen en de “overname” door een 
volgend gezin, vaak een zoon of dochter die de boerderij overnam. 
De cirkel was rond. 
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Op het einde van de 19e eeuw zien we, met name in Lage Mierde, 
een eerste aanzet van wat wij nu “nieuwbouwwijken” noemen. De 
Draaiboom en de Hoogemierdseweg zijn daar goede voorbeelden 
van. In Hooge Mierde begon deze ontwikkeling pas omstreeks de 
Eerste Wereldoorlog, voornamelijk door de bouw van woningen aan 
de huidige St. Cornelisstraat en de Gagel. Wat Hulsel betreft, heeft 
zich nagenoeg geen “wijkvorming” voorgedaan. In de jaren ’30 werd 
er wel begonnen met de bouw van een enkele burgerwoning, maar 
van een echte uitbreiding kon niet gesproken worden. 
 
Behalve nieuwbouw heeft er ook sloop plaatsgevonden. In 1820 
werden woningen vermeld, welke enkele tientallen jaren later 
verdwenen zijn. In bijna alle gevallen betrof het huizen, waar nog 
een oud echtpaar of ongetrouwde broers en zusters bij elkaar 
woonden. Zodra de laatste overleden was of elders ging wonen, 
werd het pand gesloopt en kreeg het perceel doorgaans weer een 
agrarische bestemming. 
 
Een voorbeeld daarvan is een verdwenen heidewoning op de hoek 
Poppelsedijk - Twisseltsebaan in Hooge Mierde. Het is nu een 
weiland tegenover huisnummer 11. 
 
Een ander voorbeeld is een heidewoning aan de Kouwenberg – 
Heikant in Hulsel. Tot het laatst bewoond geweest door de familie 
Goutsmits en op het einde van 19e verlaten en gesloopt. 
 
Hierna volgt een voorbeeld van de opbouw in “lagen” van het 
Bevolkingsregister. We nemen daarvoor de Pastorie van Hulsel, 
omdat het huidige pand stamt uit de eerste helft van de 19e eeuw en 
altijd door een pastoor bewoond werd en dus een zeer stabiele 
bewoningsgeschiedenis heeft. 
 
We beginnen in 1820 en eindigen in 1940.  
 
Periode  Huisnr Bewoner 
 
1820 – 1832 209  Verspeek Jan 37 jaar Boxtel pastoor 
     v.d. Biggelaar Antonia 38 jaar Boxtel meid 
 
1833 – 1840 C30  Verspeek Jan 41 jaar Boxtel pastoor 
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   v.d. Biggelaar Antonia 42 jaar Boxtel meid 
 
1840 – 1850 C30 Verspeek Johannes 47 jaar Boxtel pastoor 
   v.d. Biggelaar Antonet 48 jaar Boxtel  meid + 6-8-1847 
 
1850 – 1860 C33 Verspeek Joannes * 1792 Boxtel pastoor 
   Cools Adriana * 1814 Hooge Mierde meid 
 
1860 – 1870  C38 Verspeek Jan Willem, hoofd, *6-9-1792 Boxtel pastoor 
   Cools Adriana * 13-8-1814 Hooge Mierde meid 
   Pijnenburg Johannes * 11-1-1834 Esch assistent 
 
1870 – 1890   C36 v. Aggelen Johannes, hoofd, * 23-2-1838 St. M.Gestel  
   pastoor 
   v. Lier Agnes * 2-1-1848 Berchem meid 
 
voorgaand  v. Riel Jan, hoofd, * 30-8-1824 Udenhout pastoor 
   v.d. Heijden Maria Anna * 27-9-1841 Duizel meid 
   de Poorter Henrica * 28-4-1821 Breugel meid 
 
1890 – 1900 C34 v. Aggelen Johannes, hoofd, * 23-2-1838 St. M. Gestel 

+ 1-4-1894  pastoor            
 
   v. Lier Agnes * 2-6-1847 Berchem meid 
      
vervolg  v. Wagenberg Hendrikus, hoofd, * 23-11-1848 Vlijmen  

pastoor 
 v. Lier Agnes * 2-6-1847 Berchem meid 
 
1900 – 1910 C34 v. Wagenberg Hendrikus Hub., hoofd, * 23-11-1848 

 Vlijmen pastoor 
   v. Lier Agnes * 2-6-1847 Berchem meid 
   Klerkx Cornelis Joh. * 15-5-1886 Vlijmen knecht 
 
1911 – 1930  C36 v. Wagenberg Hendrikus Hub., hoofd, * 23-11-1848  
   Vlijmen pastoor 
   v. Lier Agnes * 2-1-1848 Berghem  meid 3-5-1926  
   Liefdesgest. Zeelst 
   Klerkx Johannes C. * 15-5-1886 Vlijmen knecht 16-5-1922  
   Rosmalen 
   v. Wagenberg Theodora Mart. * 19-2-1889 Overasselt nicht 
   Maas Henrica M. * 11-5-1915 meid 
 
1930 – 1940  C36 v. Wagenberg, Hendrikus Hub., hoofd, * 23-11-1848  
   Vlijmen 
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   rustend pastoor, + 24-1-1940 
   v. Wagenberg, Theodora Mart. * 19-2-1889 Overasselt nicht 
   Maas Hendrica M. * 11-5-1915 meid  16-10-1934 naar B.106  
   Lage Mierde 
   Maas Maria Marg. * 7-7-1917 meid 
 
Vervolg  v. Wagenberg Hermanus Theod., hoofd, 3-6-1895  
   Overasselt pastoor 
   Hooyen Johanna * 14-11-1922 Bladel ca. meid 18-4-1939  
   Bladel 
 
Bij het lezen van deze lijst blijkt bv. dat de geboortedatum van een 
en dezelfde persoon in de opeenvolgende perioden kan verschillen, 
wat regelmatig voorkomt. 
 
Bovendien werd in dit voorbeeld begonnen in 1820, maar in de 
eindbewerking zal de volgorde omgekeerd zijn. Dat betekent dat de 
periode 1820 als laatste genomen zal worden.  
 
De periode 1940 – 2000  
 
Het Bevolkingsregister hield op te bestaan in 1940, maar de 
bewoningsgeschiedenis ging verder. Sterker nog, de bevolking 
maakte na 1940 een ongekende groei door. Om deze groei 
enigszins in kaart te kunnen brengen moeten we gebruik maken van 
de weinige openbare documenten die aanwezig zijn. We zijn 
aangewezen op enkele adreslijsten en, misschien wat vreemd, het 
telefoonboek! 
 
Er zijn enkele lijsten beschikbaar. De eerste is enkele jaren na de 
WO II gemaakt, de tweede dateert van omstreeks 1965. Dat is 
meteen de belangrijkste, omdat hierin de oude nummering vermeld 
wordt en daarnaast een nieuwe werd toegevoegd, een zogenaamde 
concordancelijst. De volgende dateert van 1982. Als laatste hebben 
het genoemde telefoonboek van 1999 – 2000 gebruikt. Hierin 
stonden nog 95% van alle adressen vermeld van de voormalige 
gemeente. Daarna is dat aantal snel afgenomen, deels omdat men 
zich niet meer liet registreren in het telefoonboek en deels vanwege 
de opkomst van de mobiele telefoon. 
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In deze periode ontstaan de nieuwbouwwijken, wordt de 
ruilverkaveling een feit, ontstaan de nieuwe boerderijen op heide en 
veranderen de dorpen van een boerengemeenschap in een 
samenleving waarin de burgers de meerderheid vormen.  
 
Het Bevolkingsregister tot 1940 en de tijd daarna tot 2000, omvatten 
een bewoningsgeschiedenis van niet minder dan 180 jaar. Enkel het 
beschrijven van deze periode maakt het tot een vrij statisch geheel. 
Om het meer aanschouwelijk te maken moet het voorzien worden 
van foto’s van de bewoners en ander beeldmateriaal. Dit om de 
veranderingen die zich in de loop der tijde hebben voorgedaan beter 
te illustreren. Daarmee komen we op het tweede deel van dit 
verhaal. 
 

De foto-inzameling en haar doelstelling  
 
Aan de bewerking van het Bevolkingsregister tot 1940 en het in 
kaart brengen van de bewoningsgeschiedenis daarna, tot 2000, 
wordt deze foto-inzameling gekoppeld. Het dient een tweeledig doel.  
 
Het eerste doel is om door middel van foto’s te laten zien wie de 
mensen waren of zijn die in genoemde huizen woonden of nog 
wonen. Namen en adressen koppelen aan foto’s van personen en 
huizen. 
 
Het tweede doel is het opbouwen van een foto-archief van de 
voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde en Hulsel tot het jaar 
2000. 
 

De foto-inzameling in de praktijk  
 
In het hierna volgende wordt duidelijk gemaakt wat we zoeken aan 
de hand van een voorbeeld, eveneens uit Hulsel, Willibrordlaan 36, 
familie Timmermans. Dit pand heeft een bewoningsgeschiedenis die 
teruggaat tot 1820 en zelfs nog ver daarvoor. 
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Tijdens de Milleniumwissel, 1999 – 2000, werd Willibrordlaan 36 
bewoond door de Familie Timmermans. Er was tevens een 
aannemersbedrijf in gevestigd. Van dit adres zoeken wij een foto 
van het gezin dat daar toen woonde. Wanneer de foto gemaakt 
werd, is niet belangrijk. Wel is van belang dat alle leden van het 
gezin erop staan, dus vader, moeder en de kinderen. In dit geval 
waarschijnlijk een foto uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. 
Omdat er een bedrijf in gevestigd was (en is) zou een foto daarvan 
zeer wenselijk zijn. 
 
We gaan terug in de tijd. Op hetzelfde adres woonde omstreeks 
1965 de familie J. Groenen. Ook van dit gezin willen we graag een 
gezinsfoto in ons bezit krijgen en mogelijk een foto van het pand 
zoals het eruit zag in de jaren ’60 of daarvoor. 
 
Verder terug in de tijd, omstreeks 1948  woonde er de familie Fr. 
Groenen-Koolen. Voor deze familie geldt hetzelfde. Een gezinsfoto 
en een woonhuisfoto. Het is mogelijk dat er een gezinsfoto is die 
stamt uit de periode voor 1940, het jaar van het overlijden van Mevr. 
Groenen-Koolen.  
 
We kunnen nog verder terug in de tijd. De periode 1911 – 1930. In 
deze periode zijn er veel gezins- en portretfoto’s gemaakt door 
fotograaf van Gompel uit Reusel. Hij was al in het bezit van een 
fotostudio. De kwaliteit van deze foto’s is zeer goed. Nog steeds 
hebben we het over het adres Willibrordlaan 36, maar wat 
omstreeks 1911 het huisnummer C33 droeg. 
 
In de periode tussen 1911 en 1930 werd het pand bewoond door 
Cornelis Merckx en Johanna Klaassen en hun nichtje Hendrina 
Koolen, de latere echtgenote van Francis Groenen. Wij hopen dat 
het echtpaar Merckx-Klaassen een foto met het nichtje heeft laten 
maken en dat die nog bij iemand aanwezig is. En natuurlijk, indien 
mogelijk, een foto van het pand uit deze periode 1911 – 1930. 
 
Foto’s uit de periode voor 1911 worden zeldzamer maar ze zijn er 
wel. Uiteraard zijn ook deze zeer welkom. 
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In het bovenstaande kunnen we over een periode van omstreeks 70 
en mogelijk 100 jaar een beeld kunnen geven van de geschiedenis 
van het pand en mensen die er geleefd en gewerkt hebben, of nog 
leven en werken. 
 
In het jaar 2000 zijn er behalve de vanouds bewoonde percelen in 
de dorpskernen en gehuchten ook de nieuwbouwwijken een feit. 
Deze zijn vooral na 1965 ontstaan. Ook van de bewoners van deze 
wijken zoeken wij foto’s. Dat mogen recente foto’s zijn van gezinnen, 
paren en alleenstaanden.  
 
De laatste categorie foto’s betreft mensen die tot 2000 in een van 
onze drie dorpen voor kortere of langere tijd gewoond hebben, maar 
inmiddels weer vertrokken zijn. Ook van hen willen wij graag een 
foto hebben, mogelijk via familie, vrienden of bekenden. 
 

Waartoe moet dit alles leiden?  
 
De beide projecten moeten leiden tot het uitbrengen van drie nieuwe 
boeken. Voor elk van de drie dorpen een. Er is geen tijdpad aan 
verbonden, omdat we zo uitgebreid mogelijk willen zijn en daarvoor 
moet de tijd genomen worden. 
 
Aangeleverde foto’s worden zo snel mogelijk door ons ingescand 
met behulp van professionele scanners. Ook als u in het verleden 
voor fotoboeken foto’s ter beschikking heeft gesteld, willen wij die 
graag nogmaals inscannen. Dit vanwege de verbeterde kwaliteit van 
de scanners waardoor ook een betere kwaliteit van ons foto-archief 
verkregen wordt. 
 
Zodra het scannen klaar is, worden de foto’s direct bij u 
terugbezorgd. 
 
Met uw medewerking kunnen wij samen een uniek document maken 
over het leven, wonen en werken van de inwoners van de 
voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde en Hulsel en zo de 
herinnering daaraan levend houden.     
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Omslagfoto 
Minuutplan 1832 Hooge – en Lage Mierde 
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