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Voorwoord
 

Het is enige tijd geleden dat u van ons als Heemkundegroep de Mierden 
het tijdschrift Steen voor Steen heeft ontvangen. Allerlei organisatorische        
aanpassingen waren hiervan de oorzaak, waar kort op ingegaan zal worden.
In 2011 werd duidelijk dat het financieel steeds slechter ging met de vereni-
ging. De jaarlijkse subsidie werd flink gekort, maar de lopende kosten bleven 
gelijk, waardoor we jaarlijks met een flink negatief saldo te maken kregen. 
Het werd onmogelijk nog iets voor de leden te organiseren of andere activi-
teiten te ontplooien. 
We hebben als bestuur een aantal maatregelen genomen om de vereniging 
weer financieel gezond te krijgen. De belangrijkste was om ons Heemhuis 
te verlaten en op zoek te gaan naar een andere locatie. We zijn daar in             
geslaagd. Ons nieuwe onderkomen is Gemeenschapshuis de Schakel in 
Hooge Mierde.
Ons tijdschrift Steen voor Steen is mede door het bovenstaande al enige tijd 
niet meer verschenen. Nu we een nieuwe weg zijn ingeslagen, hebben we 
besloten dat met ons tijdschrift ook te doen. Steen voor Steen is omgevormd 
tot een jaarboek. De vormgeving is aangepast en is weer een gedrukte uit-
gave, geschikt om te bewaren in uw boekenkast.
Parallel aan het bovenstaande hebben we ook naar de toekomst gekeken 
en willen wij het digitale tijdperk verder betreden. We zijn inmiddels druk          
bezig onze website verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Het zal ons werk 
voor een veel breder publiek toegankelijk maken.
Houdt www.hkgdemierden.nl dus in de gaten.

Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven in de stand van zaken van 
onze Heemkundekring en Steen voor Steen. We zien de toekomst weer met 
vertrouwen tegemoet en houden u als vanouds op de hoogte van de ge-
schiedenis van onze gemeenschap.

 
Heemkundegroep de Mierden 
mei 2012 
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Stevig geworteld in Mierdse bodem:
Familie Goudsmits

Door Koosje Pheninckx-Kramer en Riny Rovers-Swaanen

De naam Goudsmits wordt gedragen door een van de oudste families in de 
voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde en Hulsel. Anno 2012 is er nog 
een mannelijke telg in Lage Mierde met deze naam woonachtig. Zeer waar-
schijnlijk is de familie oorspronkelijk in de goudsmederij werkzaam geweest. 
Later zijn zij raaijmakers geworden, want in 1726 wordt raaijmakersgereed-
schap vermeld  in een inventaris, wat erop wijst dat dit ambacht mogelijk al 
voor 1700 door de familie werd uitgeoefend. Een lange geschiedenis van 
vakmensen strekkend tot in de 21e eeuw.

Inleiding
Om een duidelijk overzicht van de familie te krijgen 
worden eerst de stamboomgegevens vermeld1. Ver-
volgens wordt een aantal belevenissen van familiele-
den door de eeuwen heen beschreven. Op deze ma-
nier wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld 
te geven van deze tak .
De stamboom is verre van compleet. Enkel de lijn 
in Hulsel en Lage Mierde wordt belicht. De naam 
kwam veelvuldig voor in de Kempen, met name in de       
omgeving van Eersel.

STAMBOOMGEGEVENS

’s Hertogs tienduizend Bunders,  het cijnsboek van 
de Hertog voor de Meijerij van Den Bosch, lopend 
van 1340 tot 1351, vermeldt vanaf folio (pagina) 56: 
MIERDE2. In deze lijst van te betalen cijnsen (be-
lasting) wordt een groot aantal namen genoemd. 

1  R.A. 159, folio 35-40, 5-7-1726
2  Bewerking door Martien van Asseldonk, maart 1998

Munt (penning) gebruikt 
ten tijde van Hertog Jan 
III van Brabant omstreeks 
1350.

Hertog Jan III van Bra-
bant als cijnsheffer in de 
Mierden.
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Een daarvan is Coppen van der Meer. Hij wordt aangeslagen voor 3 oude      
schellingen, 7 oude penningen en 1 hoen, wat duidt op een cijns van voor 
de 12e eeuw. De latere familienaam Goudsmits wordt dan nog niet gebruikt.

In de Schoutsrekeningen3 legt de kwartierschout van Oisterwijk, Jan Dicbier 
Janssoen, tussen 1447 en 1448 verantwoording af voor zijn rekening. In dit 
geval gaat het om opgelegde boetes. 
Onder nummers 116.7.4.6 en 116.7.4.7 komen we twee personen uit Hooge 
Mierde tegen die elkaar met wapens te lijf zijn gegaan. De kemphanen        
waren Lauwreijs de Goutsmet en Wouter Neuyte (of Noijte). Ze staken 
elkaar “met een gepinde staaf”. 

De ruzie breidde zich uit want enige tijd later werden “de goudsmid van 
Hooge Mierde” nogmaals verwondingen toegebracht, dit keer door Merten 
Beersmans. 
Het gevecht was blijkbaar ernstig genoeg om de kwartierschout erbij te halen 
en boetes op te leggen. De bedragen worden niet vermeld.
Tot zover de eerste aanwijzingen van het bestaan van een familie Goud-
smits in de Mierden en Hulsel. Veertig jaar later, in juni 14864 treffen we de          
eerste concrete gegevens aan betreffende de familie in Hulsel. Zij neemt een        
hypotheek op de Heijbeempt en in deze acte wordt het hele gezin genoemd: 

3  Bewerking door Henk Beijers
4  R.A. 56, folio 64, 16-6-1486

Afbeelding van goudsmeden in de 14e en 15e eeuw.
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A. Lauwreijns van der Meer 
en Christina Goyarts Zeghers met hun kinderen:

1. Lauwreijns Lauwreijns  
2. Goyart Lauwreijns   
3. Lucas Lauwreijns
4. Henrick Lauwreijns
5. Cristijna Lauwreijns
6. Peter (dochter) Lauwreijns
7. Pauwels Lauwreijns

1. Lauwreijns Lauwreijns van der Meer
Deze eerstgenoemde zoon overlijdt voor 10-3-1518 zonder erfgenamen. Zijn 
erfdeel valt terug aan zijn broers en zusters5. 

2. Goyart Lauwreijns van der Meer
De tweede zoon trouwt met Margriet Henricks van Wortel6. Van dit echtpaar 
is verder niets bekend. Goyart Lauwreijns overlijdt voor 5-1-15207.

3. Lucas Lauwreijns van der Meer
De derde zoon wordt voor het eerst vermeld onder de naam Goudsmeets 
in 15068. Hij trouwt met Heijlwigh Hubrechts Craens en krijgt tenminste een 
zoon, Henrick9 genaamd, maar verder is er van dit gezin niets bekend.

4. Henrick Lauwreijns van der Meer, genaamd Goudsmeets
De echtgenote van Henrick is niet bekend, maar hij krijgt tenminste twee kin-
deren : een wettelijke dochter Margriet en een natuurlijke (buitenechtelijke) 
zoon Lauwreijns. Op deze Lauwreijns komen we later nog terug.

5. Cristijna Lauwreijns van der Meer
Christijn trouwt met Willem Heesmans10.

6. Peter (dochter) Lauwreijns van der Meer
Van haar is verder niets bekend.

5  R.A. 59, folio 134v, 10-3-1518
6      R.A. 58, folio 190, 21-1-1506
7      R.A. 60, folio 12, 5-1-1520
8      R.A. 58, folio 190v, 21-1-1506 
9      R.A. 66, folio 75v, 2-3-1563
10 R.A. 60, folio 12, 5-1-1520
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7. Pauwels Lauwreijns van der Meer
Van Pauwels is enkel bekend dat hij een dochter had, Lucia Pauwels 
Goutsmeets11.

Tot zover de beschrijving van het gezin van Lauwreijns van der Meer en 
Christina Goyarts Zeghers. 
Is het zeker dat de familie Van der Meer werkelijk de naam Goudsmits 
gaat dragen? Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. In 1506 
wordt er binnen de familie een “gelage metter tijmmeringe te Hulsel” (woon-
huis) verkocht. Verkopers zijn Goyart Lauwreijns Goutsmeets en zijn vrouw      
Margriet van Wortel12. Koper is de broer van Goyart, Lucas Laureijs. Enkele 
dagen later verkoopt Lucas de helft van het pand aan zijn broer Henrick13. In 
deze verkoopakte wordt de vroegere bewoonster vermeld: Corstijn Zegers, 
de moeder van de verkopers, waardoor de verwantschap aangetoond is.  

B. Lauwreijns natuurlijke zoon Henrick Lauwreijns Goudsmeets

Het gegeven “natuurlijke zoon” (of dochter) komt in de 15e en 16e eeuw 
veelvuldig voor. De omgang met onwettige kinderen was heel anders dan 
in de eeuwen daarna. Het was geen uitzondering dat zij meedeelden in de 
erfenis van hun biologische ouders en daardoor een vorm van erkenning 
kregen, vooral als het kind geboren was voordat er een wettig huwelijk met 
een (andere) partner werd gesloten.

Het laat zich aanzien dat dit ook voor Lauwreijns Henrick Lauwreijns Goud-
smeets opging. Het is bekend dat hij bij een onbekende vrouw tenminste 
twee zonen had: Cornelis en Jan.

1. Cornelis Lauwreijns Henrick Lauwreijns Goudsmeets
Cornelis zou omstreeks 154014 geboren zijn. Deze datum is twijfelachtig, 
aangezien hij in 1557 een “gelage opten Kermisberch” koopt15. Hij zou dan 
pas 17 jaar zijn! Later, in 1581, koopt hij een huis aan het Voorteinde van de 
familie van Gorop16. Hij trouwt met Elizabeth Everaerts Aerts t’sPrincen. Het 
is onbekend of dit echtpaar kinderen had; zeker is dat het bemiddeld was. 

11 R.A. 57, 1501-1502
12 R.A. 58, folio 190, 12-1-1506
13 R.A. 58, folio 190v, 21-1-1506
14 R.A. 72, folio 120v, 15-10-1612
15 R.A. 64, folio 127v, 20-3-1557
16 R.A. 68, folio 19-19v, 23-8-1581
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In 1600 leent Cornelis 161,-- gulden aan de gemeente Hulsel ter voorko-
ming van schade door ruiters17. In het voorjaar van 1603 leent hij weer 195,-        
gulden om de geldnood van de gemeente Hulsel te lenigen18.
Hij is van beroep kleermaker19 en daarnaast vele jaren schepen van Hulsel.
Behalve schepen was hij vertrouwenspersoon van de “Hoevenares van 
Tuldel”20 (Dingen Claes de Gruyter, wed. van Bartholomeus Henricxs van 
Tuldel) in 156321. Zij machtigt hem  namens haar op te treden in een geschil. 
Cornelis overlijdt na 1612.

2. Jan Lauwreijns Henrick Lauwreijns Goudsmeets

Jan Lauwreijns Goutsmets krijgt bij een onbekende vrouw tenminste 5        
kinderen:

Geertruyt Jan Lauwreijs Goutsmits, getrouwd met Paridaen Aerts Goyaerts22

Wouter Jan Lauwreijs Goutsmits23 (zie onder C)
Jan Jan Lauwreijs Goutsmits24 
Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits25, getrouwd met Yken de Kort (zie D)
Cornelis Jan Lauwreijs Goutsmits26 
Verder is er van Jan enkel bekend dat hij H. Geestmeester in Hulsel is           
geweest27.

C. Wouter Jan Lauwreijs Goutsmits
Van Wouter is enkel bekend dat hij een zoon Jan had28.

D. Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits
Laureijs is voor zover bekend de enige zoon met kinderen. Zoals we eerder 
zagen trouwt hij  met Yken de Kort. In 1630 kopen zij een steede aan het 

17 R.A. 71,folio 9, 20-3-1600
18 R.A. 71, folio 91, voorjaar 1603
19 R.A. 36, folio 60-63, 24-11-1596
20 Hilvarenbeek onder den Hertog enz. L. Adriaenssen, 1987
21 R.A. 1, ongen., 28-9-1563
22 R.A. 79, folio 104v, 15-10-1644
23 R.A. 79, folio 209v, 24-2-1649
24 R.A. 79, folio 209v, 24-2-1649
25 R.A. 78, folio 205, 4-12-1640
26 R.A. 119, folio 39v, 5-12-1625
27 R.A. 71, folio157-158, 17-22-6-1607
28 R.A. 81, folio 163v, 9-1-1660
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Voorteinde in Hulsel29.
Laureijs en Yken overlijden voor januari 165430.

Kinderen:
1. Jan Laureijs, getrouwd met Ariaentken Peeter Paulus31 (zie onder E)
2. Peter Laureijs, getrouwd met Heijltien Cornelis32 (zie onder F)
3. Steven Laureijs, getrouwd met Maeijken Peeter Paulus33 (zie G)
4. Nieltjen Laurens Goutsmets, getrouwd met Peeter Harmens34 
5. Cornelia Laurens Goutsmets, getrouwd met Toomas Peeter Toomas35 
6. Cornelis Laurens Goutsmiets36 
7. Meerten  Laureijs Goutsmits37 

E. Jan Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits
Jan Laureijs Goutsmits trouwt met Ariaentken Peeter Paulus. 

Kinderen:
1. Adrianus, geboren 11-2-1665
2. Yda,         geboren 11-2-1665

Van dit gezin is weinig bekend. Over Adrianus is in 1719 een overeenkomst 
gesloten38 waarin de kosten voor zijn verzorging geregeld worden. Hij is      
“innocent” (geestelijk onbekwaam) verklaard.

29 R.A. 119 ongen., 31-12-1630
30 R.A. 80, 186v-187v, ...1-1654
31 R.A. 82, folio 72-73, 3-3-1665
32 R.A. 80, folio 186v-187v, ...-1-1654
33 Idem
34 R.A. 80, folio 195, 20-2-1654
35 R.A. 81, folio 96, 25-2-1658
36 R.A. 81, folio 163v, 9-1-1660
37 R.A. 79, folio 209v, 24-2-1649
38 R.A. 103, folio 70v, 9-10-1719
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F. Peter Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits
Peter Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits trouwt 20-1-1652 met Helena Corne-
lis, ook genoemd Helena Daniëls.

Kinderen:
Maria,  geboren 4-12-1652
Laurens,  geboren 27-5-1655
Cornelis,  geboren 17-11-1658
Yda,  geboren 23-12-1661
Johannes, geboren 12-4-1665 (zie onder H)
Mauritius, geboren 4-1-1669 (zie onder I)

G. Steven Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits
Steven Laureijs Jan Lauwreijs Goutsmits trouwt omstreeks 1652 met Maria 
Peeters Pauwels, zuster van Ariaentken Peeter Paulus echtgenote van broer 
Jan Goutsmits39.

Kinderen:
Laurentius, geboren 21-1-1653, overleden op 10-3-172440 
Petrus,  geboren 10-11-1655, overleden voor 3-10-1664
Paschasia, geboren 3-7-1658
Cornelius, geboren 26-5-1661
Petrus,  geboren 3-10-1664 (zie onder J)
Martinus, geboren 13-11-1667
Henricus, geboren 21-7-1670

H. Johannes Peter Laureijs Goutsmits
Johannes Peter Laureijs Goutsmits trouwt omstreeks 1720 met Johanna van 
Herk. Na 5 jaar huwelijk overlijdt Johannes en Johanna (Jenneke) wil in 1726 
hertrouwen41. Er wordt een inventaris van de bezittingen van Jenneke opge-
maakt. Daaruit blijkt dat het een bemiddelde vrouw was. Haar bezittingen 
bestonden uit een boerderij en maar liefst 38 percelen grond (10 percelen 
was een gemiddelde). Verder wordt raaijmakersgereedschap vermeld, wat 
betekent dat de overleden Johannes raaijmaker (timmerman) was.

Kinderen:
Petrus,  geboren 24-10-1721(zie onder K)
Anna,  geboren 1-5-1725

39 R.A. 82, folio 72-73, 3-3-1665
40 R.A. 33, folio 1-12 , 28-10-1724
41 R.A. 159, folio 35-40, 5-7-1726
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I. Mauritius (Mouris) Peter Laureijs Goutsmits
Mauritius Peter Laureijs Goutsmits trouwt omstreeks 1697 met Anna Colen. 
Het gezin woonde in Lage Mierde.

Kinderen: 
Anna,   geboren ..........................
Helena,  geboren 13-1-1698
Johannes, geboren 19-10-1699
Catharina, geboren 18-11-1701
Maria,  geboren 28-8-1703
Petrus,  geboren 6-8-1711

J. Petrus Steven Laureijs Goutsmits
Petrus Steven Laureijs Goutsmits trouwt op 23-2-1688 met Anna Jans        
Peters Joosten.

Kinderen: 
Johannes,  geboren 2-10-1689
Stephanus, geboren 4-10-1691

K. Petrus Johannes Peter Goutsmits
Petrus Johannes Peter Goutsmits trouwt omstreeks 1744 met Josijn Ver-
vught. Zij wordt geboren als Gosine Tonnemans, alias Vervught. Haar        
voorvader is Gerrit Tonnemans, protestants schoolmeester in Hulsel om-
streeks 1682.

Kinderen: 
Joanna Maria, geboren 6-6-1745
Johannes, geboren 13-4-1747 (zie onder L)
Petronella, geboren 22-1-1749
Petrus,  geboren 4-12-1752, overleden voor 22-3-1754
Petrus,  geboren 22-3-1754 (zie onder M)
Joanna,  geboren 14-8-1757
Cornelius, geboren 6-1-1761
Wilhelma, geboren 9-12-1765

L. Johannes Petrus Johannes Goutsmits
Johannes Petrus Johannes Goutsmits trouwt op 17 mei 1772 met Emeren-
tiana Vosters.
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Kinderen:
Johannes,  geboren 12-11-1772
Wilhelma, geboren 17-2-1775, getrouwd met Cornelis Schoon- 
   dermark
Hendrica,  geboren 3-9-1777, getrouwd met Antoni Schots
Maria,  geboren 17-9-1780, getrouwd met Henricus Schots
Antonia, geboren 3-9-1783 (zie onder N)

M. Petrus Petrus Johannes Goutsmits
Petrus Petrus Johannes Goutsmits trouwt met Elizabeth Williams. 

Kinderen:
Petrus,  geboren 15-11-1793 te Dordrecht (zie onder O)
Josephus, geboren 13-8-1795

N. Antonia Johannes Petrus Goutsmits
Antonia Johannes Petrus Goutsmits blijft ongehuwd, maar krijgt tenminste 
twee kinderen.

 Kinderen:
 Henrica,  geboren 21-3-1806, kind van Antoni Schots, echtge- 
   noot van Hendrica Goutsmits. 
 Laurentius, geboren 21-1-1819, vader onbekend (zie onder P)

O. Petrus Petrus Petrus Goutsmits
Petrus Petrus Petrus Goutsmits trouwt op 20-12-1815 met Maria Palmans 
uit Reusel. Dit echtpaar gaat in Lage Mierde wonen aan de Tinnen Pot. 
Met hen begint de tak in dit dorp. Zijn broer Josephus trouwt op 14-7-1821 
met Cornelia Palmans, zuster van Maria. Beiden zijn dochters van Adriaan             
Palmans en Maria Maas.

Kinderen (van Petrus en Maria):
Adriaan,  geboren ...-....-1816 (in Hulsel)
Maria Eliz., geboren 24-11-1818, overleden voor 13-2-1827
Petronella, geboren 28-9-1820
Josephus, geboren 3-11-1822, overleden 18-2-1905
Petrus,  geboren 8-4-1825 (zie onder R)
Maria Eliz., geboren 31-2-1827
Franciscus, geboren 12-5-1829
Cornelia, geboren ....-...-1831
Johanna, geboren 21-3-1838 
Bernardus, geboren 15-8-1840, overleden 30-10-1861
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P. Laurentius Goudsmits
Laurentius Goudsmits trouwt op 16 november 1844 met Maria Cristina van 
den Borne uit Hooge Mierde. 
Van hem is bekend dat hij door de keuring voor militaire dienst is gekomen. 
Samen met Jacobus Lemmens, besluit hij niet te komen opdagen en zij     
worden vermeld als “Nalatige dienstplichtigen nationale militie 1841”42

          Kinderen: 
Johannes, geboren 29-1-1846, overleden 16-2-1870
Philomena, geboren 5-4-1848
Andreas, geboren 30-11-1851 (zie onder Q)
Antonius, geboren 10-4-1854
Anna Maria, geboren 11-3-1856, overleden 13-3-1857
Jan Franscus, geboren 15-1-1858, overleden 13-3-1858
Jan Franscus, geboren 11-4-1859
Cornelis,  geboren 10-3-1862, overleden 1-4-1864
Anna Maria, geboren 24-5-1865, getrouwd met Hendrikus
   Verspaandonk

42 N.A. 526, 1841

Links: De Tinnen Pot in Lage Mierde. Deze boerderij, gesloopt in de jaren ‘60, was vanaf 
begin 1800 het woonhuis van de uit Hulsel afkomstige familie Goudsmits. 
Rechts: Anna Maria (Mieke) Goudsmits, dochter van Laurentius en Maria Christina van de 
Borne.
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Q. Andreas Laurentius Goudsmits
Andreas Laurentius Goudsmits trouwt op 24 mei 1879 met Johanna van de 
Voort.

Kinderen:
Anna Margaretha,  geboren 6-3-1880, getrouwd met Petrus Maas
Maria,   geboren 25-11-1881
Laurentius,  geboren 28-9-1883, overleden te Reusel op   
    9-7-1926
Jan Cornelis,  geboren 26-10-1885, overleden te Reusel op  
    12-1-1936
Agatha,   geboren 13-4-1888

Met dit gezin houdt de naam Goudsmits op te bestaan in Hulsel. Anna Mar-
garetha en Petrus Maas-Goudsmits worden de uitbaters van café Maas bij 
de kerk, het latere Drieske.

R. Petrus Petrus Goutsmits
Petrus Petrus Goudsmits trouwt op 18-6-
1859 met Johanna Lemmens. 

Kinderen:
Petrus Henr., geboren 23-6-1864
Jacobus,  geboren 21-7-1866
Bernardus, geboren1-12-1868
    (zie onder S)
Henrica Mar.,  geboren 38-4-1871
Franciscus, geboren 4-10-1873,
                        overleden
    11-2-1925
Adrianus, geboren 25-8-1877

Franciscus trouwt met Elizabeth Water-
schoot uit Hoogeloon. Zij krijgen een zoon 
Petrus Franciscus, geboren 16-10-1921. 
De familie woont in de Tinnen Pot, een 
oude herberg met een zeer rijke geschie-
denis. Zoon Petrus Franciscus (Frans) 
gaat in Schijndel wonen43.

43 Mededeling Willeke Coolen

Links Petrus Franciscus Goudsmits. Hij 
was de laatste uit de familie Goudsmits 
die woonde in de Tinnen Pot. De beide 
andere personen zijn Janus Kuipers en 
Janus van Dongen.
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S. Bernardus Petrus Goudsmits 

Bernardus Petrus Goudsmits trouwt op 17-4-1909 met Jacoba van der Aa.

Kinderen:
Johanna Adriana,  geboren 5-9-1911
Petrus Bernardus, geboren 25-4-1915 (zie onder T)
Franciscus Adrianus, geboren 9-4-1923

Frans Goudsmits bij de plat-
te-buiskachel in zijn woon-
huis aan het Dorpsplein te 
Lage Mierde.

Familie Goudsmits-de Laat. V.l.n.r. vader Pierre, moeder Miet de Laat, staand zoon Ben, zit-
tend dochters Jeanne, Coby en Ria. (zie onder T.; volgende bladzijde).
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T. Petrus Bernardus Goudsmits
Petrus Bernardus Goudsmits trouwt op 24-5-1941 met Johanna de Laat.

Kinderen:
Bernardus Johannes Jacoba, geboren 19-5-1942 (zie U)
Johanna Jacoba Maria,   geboren 13-9-1944
Jacoba Johanna Maria,   geboren 1-10-1946
Maria Petronella Augustina Francisca, geboren 18-9-1952

U. Bernardus Johannes Jacoba Goudsmits 
Bernardus Johannes Jacoba Goudsmits trouwt op 13-7-1965 met Engelien 
Dirks uit Bladel. Zij is kleuterleidster en start met de kleuterschool in Neter-
sel.

Kinderen:
Coby, geboren 14-4-1966
Pieter,  geboren 17-1-1969
Jan,  geboren 28-12-1970

SPOREN UIT HET VERLEDEN

Verhitte gemoederen
De eerste, meer gedetailleerde familiegegevens vinden wij omstreeks 1505 
in Hulsel. De kinderen van Lauwreijns van der Meer en Christina Zeghers 
verkopen onderling hun erfdelen. Lucas (nu genoemd Goutsmeets) en zijn 
broer Henrick bewonen nu het ouderlijk huis. 

In hetzelfde jaar was de oudste broer Lauwreijs Goutsmeets betrokken 
bij enkele vechtpartijen44. Eerder in dat jaar bracht hij samen met enkele                

44 R.A. 58, folio 187-188, 6-11-1505 (art. Ed Verspaandonk in Steen voor Steen 12, 1999)

Ben Goudsmits. De “pasfoto” is gemaakt voor zijn lid-
maatschap van voetbalvereniging SDO’39. Hij zette 
het aannemersbedrijf van zijn vader Pierre voort en 
trad daarmee in de voetsporen van zijn voorvaderen, 
die eeuwenlang het ambacht van timmerman en aan-
nemer uitoefenden.
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anderen een bezoek 
aan de kermis in Hooge 
Mierde. Zij kwamen in 
de herberg van Aleijt 
en Mattheeus Ghij-
ben en daar ontstond 
een vechtpartij. Willem 
Hagarden  kreeg een 
vuistslag in het gezicht 
van Aert Ghijsen. Heijn 
Antonius Noijts werd 
door Marten Henricks 
Ghijsen geslagen met 
een schepersvork.
Lauwreijs Goutsmeets 
werd kwaad en smeet 
een pot bier kapot op 
de grond.
Enige tijd later, het is dan Hulsel kermis, was er weer tumult. Dit keer in 
de herberg van Lauwreijs zelf. Het ligt voor de hand dat er nog rekeningen 
te vereffenen waren van de schermutselingen tijdens de kermis van Hooge 
Mierde.
Lambrecht Goijart Luijten uit Hooge Mierde raakte slaags met Willem de 
Gruijter. Er wordt geslagen met een tinnen pot. Bezoekers uit Bladel steunen 
Willem, grijpen stokken en slaan erop los. Maarten Dircks Martens probeert 
iedereen te kalmeren, maar delft het onderspit en neemt de benen, samen 
met medevluchter Lambrecht Luijten. Even kan Lambrecht de deur van de 
herberg blokkeren, maar de Bladelnaren forceren deze en zetten de achter-
volging in. Willem van Vorsel uit Bladel haalt uit naar Lambrecht met een bijl 
of stok.

Wat is de oorzaak van al dit geweld? Het is verre van duidelijk, maar een 
aanwijzing is er wel. Het is heel goed mogelijk dat een hoogopgelopen ruzie 
tussen de schuttersgilden van Hulsel en Hooge Mierde hieraan ten grond-
slag ligt. Immers, kermis en gilden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Dirck Thomas Zebrechts, een knaap uit Hooge Mierde, meent de zaak te 
moeten beslechten. Hij heeft een gespannen boog bij zich. In plaats van te 
schieten gebruikt hij het wapen om op Willem de Gruijter in te slaan.
De vechtpartij krijgt een abrupt einde met deze actie van Dirck Zebrechts. 
Het feit dat de boog gespannen is, duidt erop dat hij wilde schieten. (Normaal 
is de pees aan een eind losgemaakt als de boog buiten gebruik is, om de 
spankracht ervan te behouden).

Afbeelding van een herberg, zoals Lauwreyns Goutsmits er 
een in Hulsel bezat.
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De vlaag van woede verdwijnt bij de vechtersbazen, een aantal gaat terug 
naar de herberg van Lauwreijs en de Mierdenaren, nogmaals op de deur 
beukend, vertrekken naar hun eigen dorp.
Lauwreijs kan de schade opnemen en hopen dat het niet meer zal gebeuren.

Hij overleed voor maart 1518. Hij liet geen kinderen na, want zijn erfdeel viel 
terug aan zijn broers en zusters.

Een erfdeling
Op 24 februari 166045 vindt er een erfdeling plaats tussen Steven Laurens 
Goutsmiets en zijn vrouw en Jan Laurens Goutsmiets. Een bijzondere erfde-
ling, want de beide broers zijn getrouwd met twee zusters. Steven met Maria 
Peter Paulus en Jan met  Ariaentken. 
In de lijst van erfgenamen wordt Ariaentken niet genoemd, mogelijk is zij 
reeds overleden. De erflater (van wie de goederen afkomstig zijn) is hun 
vader Lauwreijs Jan Lauwreijs Goudsmits46. Moeder Yken de Kort wordt niet 
genoemd en is eerder overleden. De derde broer Peter komt nog wel in deze 
deling voor, maar niet meer in die van 1660. Ook hij zal dan overleden zijn. 
Het gaat om een boerderij aan het Voorteind die wordt omschreven als “Het 
Leegh huijs” en “den Hoff van ’t out huijs” met de bijbehorende gronden, 
waarvan een aantal met naam genoemd worden: o.a. het Biesven, de groote 
Voorschanse, het Hollant, de Hellegensvoort, de Smeelen, den Eertbrant, de 
Santstraete en de Luenshoeck. 
Er wordt geen melding gemaakt wie welk deel gekregen heeft. Hoe dan ook, 
het blijft in de familie!

De dood van een moeder
De titel zegt het al, er overleed een moeder.  Dit verhaal verscheen uitgebreid 
in een themanummer van Steen voor Steen in 200447. Dit keer beperken we 
ons tot een samenvatting, maar dat maakt het niet minder indringend.
In november 1791 heeft Peter Goudsmits, een bekwaam timmerman, trouw-
plannen48. Hij vraagt een borgbrief49 aan, niet voor een van de omliggende 
dorpen, maar voor Dordrecht in het huidige Zuid-Holland. Mogelijk heeft hij 
daar enige tijd in de scheepsbouw gewerkt, aangezien hij timmerman is. 
Daar ontmoet hij zijn toekomstige echtgenote, Elizabeth Williams. De twee 

45 R.A. 81, folio 177-177v, 24-2-1660
46 R.A. 80, folio 186v-187v, jan. 1654
47 St. v. Steen nr. 25, pag. 33-35, 2004, auteur Riny Rovers-Swaanen
48 R.A. 113, folio 176v-177, 5-11-1791
49 Borgbrief : verklaring waarin de schepenbank toezegt, nog enige tijd garant te staan
        voor de aanvrager ingeval hij of zij in armoede vervalt in de nieuwe woonplaats.
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besluiten te trouwen en zich in Dordrecht te vestigen. In die stad wordt het 
eerste zoontje Peter geboren. 
Inmiddels is de vader van Peter, Peter sr. al omstreeks 70 jaar oud. Hij heeft 
hulp nodig op zijn boerderij aan het Vooreind (anno 2011 ter hoogte van nr. 
18). Peter en Elizabeth besluiten naar Hulsel te verhuizen. In Hulsel wordt 
een tweede zoontje, Josephus geboren. Voor Elizabeth betekent dit grote 
aanpassingen, zij heeft immers een heel andere achtergrond, komt uit een 
heel andere omgeving en bevindt zich plotseling op het afgelegen boeren-
land in Brabant in plaats van in de vertrouwde Hollandse stad. Toch lijkt 
aanvankelijk alles goed te gaan.  Peter werkt mee op de boerderij en neemt 
daarnaast opdrachten voor timmerwerken aan, Elizabeth doet het huishou-
den.
Zo ook op die tragische zaterdag 20 september 1800. Peter is aan het werk 
in Lage Mierde en Elizabeth is thuis bij haar twee zoontjes, inmiddels 7 en 5 
jaar oud. De kinderen spelen binnen en merken pas dat hun moeder weg is, 
als de jongste, Josephus om haar begint te roepen. Er komt geen antwoord. 
De jongetjes gaan zoeken, in de kamer, op het erf en in de schob. Tenslotte 
lopen ze de stal in en wat ze daar aantreffen is verschrikkelijk .......... moe-
der Elizabeth heeft een touw aan de balk van de koeienstal vastgemaakt, 
een strop gelegd, haar hoofd erdoor gestoken en zichzelf van het leven be-
roofd. Als versteend blijven de kinderen staan. Tenslotte draait Peter zich om 
en rent naar zijn grootvader en roept: “Grootvader kom mee naar ons huis, 
moeder is in de stal en is dood!”.
Grootvader Peter gelooft zijn oren niet en loopt zo snel hij kan naar de stal. 
Tot zijn verbijstering ziet hij Elizabeth hangen. Hij snijdt snel het koord door, 
legt haar op de grond, maar ziet dat ze niet meer leeft.
Een buurman gaat vader Peter in Lage Mierde halen en de dokter in Bladel 
wordt gewaarschuwd. Hij onderzoekt haar en stelt de dood vast.
De tragische gebeurtenis verspreidt zich razendsnel door Hulsel en ver daar-
buiten. Iedereen vraagt zich af wat aan haar wanhoopsdaad ten grondslag 
gelegen heeft. Is het de vreemde omgeving of het feit dat ze na Josephus 
geen kinderen meer kreeg of eenzaamheid?

Nadat de dood is vastgesteld, wordt de pastoor op de hoogte gebracht en 
deze gaat meteen naar de familie. Troostende woorden en steun is het enige 
wat hij kan geven. Ten slotte komt het gesprek op de begrafenis. Het is duide-
lijk dat Elizabeth zichzelf van het leven beroofd heeft en de Kerk beschouwt 
dit als een misdaad. De overledene mag dan niet in gewijde grond begraven 
worden, maar moet buiten de kerkhofmuren de laatste rustplaats krijgen. Dit 
willen de schepenen en de pastoor niet, het verdriet is al groot genoeg. Be-
sloten wordt om voor haar een normale uitvaart en begrafenis te verzorgen. 
De omstandigheden van haar overlijden zijn al erg genoeg, een eenzaam 
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graf zou de pijn alleen maar verergeren en niemand is daarbij gebaat. Voor 
Elizabeth betekent dit de rust die zij in haar leven misschien niet kon vinden.

Van de familie moet je het hebben
In 180450, enkele jaren na de dood van Elizabeth, probeerde Peter de draad 
van het leven weer op te pakken. Inmiddels had Peter Margo Fabri, een 
kordate vrouw van 40 jaar in dienst genomen om voor het gezin te zorgen.
Zijn werk als timmerman zette hij onverminderd voort. Zijn neef Arnoldus 
Aarts, zoon van Peters’ tante Maria en Johannes Aarts, had al lange tijd een 
rekening open staan voor geleverd timmerwerk. Het geduld van Peter was 
op en hij gaf geen uitstel van betaling meer. De “onderhandelingen” werden 
gevoerd terwijl beide mannen naar het schob van Peter liepen. Daar ont-
stond een vechtpartij. Margo, de huishoudster, hoorde het tumult, rende naar 
het schob en probeerde de gemoederen te bedaren. Het lukte niet. Arnoldus 
greep een hak en sloeg op Margo in. Zij raakte gewond in haar gezicht. Met 
haar armen en handen probeerde zij de slagen af te weren en liep ook daar-
aan verwondingen op.
Bij het zien van het bebloede lichaam van Margo stokte het gevecht meteen. 
Inmiddels was dokter van de Water in Bladel gewaarschuwd en verzorgde 
Margo.
Er werden verklaringen afgelegd voor de schepenen over de toedracht van 
het gevecht. Arnoldus en Peter troffen een schikking, maar Margo was voor 
het leven getekend  door de littekens in haar gezicht.

Cornelis Goutsmits en Arnoldus Aarts, gedwongen te gaan zitten
Met Arnoldus hebben we in het voorgaande al pijnlijk kennis gemaakt. Het 
was maar een van de vele problemen die hij in Hulsel veroorzaakte. Op 
17-jarige leeftijd had hij al de reputatie van een niets en niemand ontziende 
man. Intimidatie was aan de orde van de dag. Zijn oom Cornelis Goutsmits 
was uit hetzelfde hout gesneden. Beide mannen stonden volgens de sche-
penen “te kwader naam en faam” bekend, niet alleen hier, maar ook in Turn-
hout, alwaar Cornelis en Arnoldus gevangen gezeten hebben op het kasteel. 
Het is dan ook zeer opmerkelijk dat er door de schepenen van Hooge en 
Lage Mierde en Hulsel op 12 juli 1808 een verklaring van goed gedrag werd 
afgegeven om beide mannen vrij te krijgen! 
De kermistijd was altijd aanleiding tot het veroorzaken van onrust. Op 24 ok-
tober 1808 was het weer eens zover. De gebruikelijke ronde van veldwachter 
Gerit Meeus (dienaar van Justitie genoemd) tijdens de kermis liep uit op een 
handgemeen. Arnoldus slaagde erin Gerit het geweer afhandig te maken. 

50 Steen voor Steen 25, pag. 36, 2004, auteur Riny Rovers-Swaanen
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Daarbij kreeg hij hulp van zijn oom Cornelis Goutsmits. Het was duidelijk dat 
zij van plan waren om ermee te schieten. Het wapen weigerde dienst, tot 
grote woede van de twee onruststokers. Ze sloegen en stampten ermee op 
de vloer met de bedoeling het te vernielen.
Het wapen bleef weigeren en Cornelis en Arnoldus voelden zich te kijk staan 
voor de overige kermisvierders. Om hun gezicht te redden sommeerden zij 
Gerit om zijn benoemingsakte te tonen, wat hij bleef weigeren. Herbergier 
Dijkmans schoot de veldwachter te hulp door niet langer drank te schenken 
aan de lastposten. Bij het zien van de volle herberg vertrokken de twee en 
hielden zich een paar weken schuil.
In december 1808 kwam het tot een rechtzaak. Er werden getuigen gezocht 
en gevonden. Arnoldus liet het er niet bij zitten en probeerde uit alle macht 
de getuigen te intimideren. Vooral de zachtaardige speelman Johannes          
Leemans moest het ontgelden. Hij muciseerde destijds in de herberg van 
Dijkmans. Arnoldus dreigde, “dat als hij ginder (d.w.z. in de gevangenis)   
gehouden werd, d’n ouwe Schots51” wel maatregelen tegen Johannes zou    
treffen. Hij vluchtte naar kennissen in Oerle om aan de gevolgen te ontko-
men.
De rechtzaak met getuigenverklaringen ging door en Arnoldus en Cornelis 
werden beiden veroordeeld tot gevangenisstraffen52. 
Arnoldus kreeg 10 jaar gevangenisstraf wegens “gewelddadige aanranding, 
kwetsing en ontvreemding en suspect van diefstal”. Zijn straf ging in op 19 
september 1809. Bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1816 kwam hij weer 
vrij, na zeven jaar te hebben gezeten.
Cornelis kreeg 4 jaar wegens “brutaliteiten tegen de dienaar der justitie” en 
kreeg geen “reductie”. Hij zat zijn straf uit en kwam op 16 maart 1814 weer 
vrij.
Van Cornelis hebben we nog een beschrijving van zijn uiterlijk (signalement): 
160 cm lang, zwart haar en blauwe ogen. Zijn neus was spits, zijn kin was 
rond, zijn gezicht gezond en hij had een grote mond! In alle opzichten ....

Arnoldus probeerde na zijn vrijlating de draad weer op te pakken en kocht 
van een andere oom, Jan Goudsmits, een geraamte (meestal eiken gebin-
ten) van een huis en enkele percelen land53.  Het is aannemelijk dat hij daar-
mee een eigen boerderijtje opbouwde aan het Vooreind in Hulsel. In 1832 
staat hij daar geregistreerd. Het pand wordt 50 jaar later al weer gesloopt54. 

51 R.A. 117 fol 77 en 117a
52 Vader van Henricus en Antoni Schots, de echtgenoten van resp. Maria en Henrica
        Goudsmits.
53 Steen voor Steen 25, pag. 40, 2004, auteur Riny Rovers-Swaanen
54 Not. J.F. Hoosemans no. 27 akte 792, 6 maart 1822
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Peter en Peter Goudsmits, 
vader en zoon aannemers van overheidswerken
Ondanks de zware tegenslagen in zijn privéleven, was het werkzaam leven 
van vader Peter succesvol.
Enige jaren na het tragische overlijden van zijn vrouw Elizabeth en toen de 
kinderen aan de goede zorgen van Margo Fabri waren toevertrouwd, nam hij 

weer volop werk aan.
Zijn eerste opmerkelijke project 
was in Lage Mierde. De lokale 
criminaliteit noodzaakte de sche-
penbank blijkbaar tot het inrichten 
van een nieuwe gevangenis. In die 
tijd op de gebruikelijke lokatie: de 
kerktoren!
De aanbesteding werd uitgeschre-
ven, compleet met het bijbeho-
rende “Conditie en bestek van het 
Gevangenhuis op den toren te 
Lagemierde”. Hoe het bouwwerk 
moest worden uitgevoerd, wordt 
daarin uitgebreid beschreven55. De 
aannemer was Peter Goudsmits. 
Het is bekend dat er in de  toren 
anno 2012 nog steeds sporen in 
het hout van de toren te vinden zijn 
van deze gevangenis56.

Zoon Peter (geboren in Dordrecht), zette het werk van zijn vader met veel 
inzet voort. Hij slaagde erin twee grote opdrachten van de gemeente Hooge 
en Lage Mierde en Hulsel in de wacht te slepen. 
In 1841 besluit de gemeente dat er in Hooge Mierde een nieuwe school     
gebouwd moet worden57 (nabij de kerk). Peter krijgt het werk toegewezen 
voor 970,--. Een zeer groot bedrag in die tijd.
Enige jaren later, in 1846 slaagt hij weer. Ditmaal krijgt hij de renovatie van 
de school in Lage Mierde toegewezen58. Een bedrag wordt niet genoemd.
Het waren zeer omvangrijke werken, gezien de bijbehorende uitgebreide   
bestekken, die er voor gemaakt zijn.

55 Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, periode 1870-1890
56 R.A. 152, folio 92v, 11-12-1803
57 N.A. 409, 1841
58 N.A. 404, 1846

Kerktoren van Lage Mierde met links het oude 
schoolmeestershuis en de school. Peter Goud-
smits de zoon, heeft dit pand in 1846 gereno-
veerd. Zijn vader, ook genaamd Peter, heeft de 
gevangenis in de kerktoren gemaakt in de jaren 
1803-1804.
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Goudsmits, bouwen en besturen
Jacobus Goudsmits, kleinzoon van bovenge-
noemde ondernemers, maakte carriere op een 
heel ander gebied. Hij bewandelde het pad van 
bestuurder en werd later burgemeester. In 1895 
wordt hij gemeenteontvanger. In 1902 wordt 
hij klerk ter secretarie, als assistent van de ge-
meentesecretaris Barthololomeus Verhagen. 
Na het overlijden van Bartel Verhagen wordt 
Jacobus van mei 1904 tot februari 190559  waar-
nemend secretaris.  Dit was een noodgreep 
van de gemeente, vanwege de wanordelijke 
toestand waarin de gemeentelijke administratie 
verkeerde. Zijn voorganger Bartholomeus Ver-
hagen was wegens plichtsverzuim op een zij-
spoor gezet. In 1905 kwam secretaris van Vorst 
orde op zaken stellen. Jacobus blijft gemeente-
ontvanger en wordt in 1905 tevens ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Dit blijft hij tot 24 juli 
191760.

59 Schrandere boeren en schriele bestuurders, Cor v.d. Heijden, pag. 49
60 G.A. Hooge en Lage Mierde 1811-1940, inv. nr. 112-118

Fragment uit het bestek van de nieuwe school in Hooge Mierde uit 1841. Onderaan het stuk staat 
o.a. de handtekening van Peter Goutsmits.

Jacobus Goudsmits, tijdelijk se-
cretaris en burgemeester van 
de gemeente Hooge en Lage 
Mierde en Hulsel, in de eerste 
helft van de 20e eeuw.
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Jacobus Goudsmits en Johannes Gijsbertus van Vorst hebben vanaf 1917 
intensief met elkaar samengewerkt. In dat jaar werd Jacobus tot burgemees-
ter van Hooge en Lage Mierde en Hulsel benoemd. Hij volgde Jacobus Fran-
ciscus Tillieu op. Jacobus was de laatste burgemeester van Hooge en Lage 
Mierde en Hulsel van Mierdse geboorte.
Zijn oom Josephus had een huis gebouwd aan de huidige Hoogemierdse-
weg 7. Op 13 augustus 1889 wordt hij gekozen in de gemeenteraad en                     
3 september van datzelfde jaar wordt hij wethouder. Hij blijft dit tot 1899. 
Andreas Goutsmits uit Hulsel wordt in juli 1901 gekozen tot gemeenteraads-
lid en zal dit blijven tot 1919. Zijn zoon Laurentius wordt in 1905 tot bouwkun-
dige in dienst van de gemeente benoemd.
Jacobus ging met zijn vrouw Maria Adriana van Loon inwonen bij oom         
Josephus, nadat de vrouw van Josephus, Johanna Coppens in 1898 was 
overleden. Beide echtparen hadden geen kinderen. 
De familie leefde volgens de regels van de gegoede burgerij. Het huishou-
den was helemaal gericht op de posities die oom Josephus en neef Jacobus 
in de gemeenschap innamen. Het personeel was geheel in stijl gekleed, met 
zwarte kleding en witte voorschoot61. 

61 G.A. Hooge en Lage Mierde 1811-1940, inv. nr. 112-118

Woonhuisjes van de familie Goudsmits aan het Dorpsplein te Lage Mierde voor de sloop 
begin jaren ‘80.
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De ondernemers bleven
Een jongere broer van burgemeester Goudsmits, Bernardus, bleef timmer-
man en trad in de voetsporen van zijn vader Peter. Hij woonde nog steeds 
aan de Tinnen Pot, maar verhuisde aan het begin van de 20e eeuw naar 
het Dorpsplein. Uit het huwelijk met Jacoba van der Aa kreeg hij drie kinde-
ren. Helaas overleed Jacoba in september 1928. Alle kinderen waren toen 
nog minderjarig en er werd een voogd aangesteld: Adrianus Goudsmits uit       
Nuenen, de jongste broer van Jacobus en Bernardus.
Het huishouden werd gedaan door dienstmeisjes. Bernardus overleed 
vrij plotseling in juni 1940 en zijn zoon Pierre (Petrus Bernardus) nam op       
25-jarige leeftijd het bedrijf over. Inmiddels had Bernardus (Narreske) al in 
1937 zijn bedrijf bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven, voor die tijd 
vrij uniek.

Het pand aan het Dorpsplein bestond uit meerdere gedeelten. Het gaf onder-
dak aan de timmerwerkplaats, enkele huurwoningen en een winkeltje.
Het (kruideniers)winkeltje werd door “Tante Sjolleke” gedreven62. Zij was de 
enige zuster van Bernardus. 
Het winkeltje maakte later plaats voor het politiebureau. De opgepakte smok-
kelaars die hun werkterrein in de omgeving van Kruisberg hadden, werden 
hier verhoord63.

Ben Goudsmits, zoon van Pierre, is de laatste aannemer in de lange lijn van 
ambachtslieden/ondernemers in Lage Mierde en Hulsel. Het bedrijf werd van 
het Dorpsplein verplaatst naar het nieuwe bedrijventerrein aan de Konings-
hoek en omgevormd tot een  modern aannemersbedrijf. Inmiddels heeft Ben 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
In zijn werkzaam leven heeft hij twee kanten van de familie in zich verenigd, 
ondernemerschap en bestuurder. Naast zijn bedrijf was hij vele jaren actief 
als gemeenteraadslid in de nieuwe gemeente Reusel-de Mierden.
Een sterk gewortelde familie die de stormen van de tijd goed heeft doorstaan.

62 Mededeling Ben Goudsmits, april 2011
63 Mededeling Ben Goudsmits, april 2011
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Impressie van foto’s van de familie Goudsmits 
uit de collectie van Janus van Dongen

Janus van Dongen was een bekend dorpsfotograaf in Lage Mierde. 
Vanaf de jaren ‘40 van de vorige eeuw tot zijn dood in de jaren ‘90 was 
hij actief bezig met het vastleggen gebeurtenissen en activiteiten die 
in het dorp plaatsvonden. Daarnaast werd hij veelvuldig gevraagd om 
familiefoto’s te maken, meestal vanwege een speciale gelegenheid, 
zoals een huwelijk, een 1e H. Communie of een jubileum.
In de jaren ‘40 en ‘50 werd hij door de familie Goudsmits gevraagd 
foto’s te maken. Hieronder vindt u een impressie van zijn werk.
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Linksboven: De 1e H. Communie van Ria Goudsmits.
Boven midden: Ria Goudsmits geflankeerd door haar zusjes 
Coby en Jeanne. Rechtsboven: Ria Goudsmits.
Foto midden links: Doorkijkje vanuit de huidige Ganzenpoen 
naar de oude schuur bij Café Dorpszicht te Lage Mierde. 
Rechts zijn de huizen van de familie Goudsmits te zien.
Foto midden rechts: Jeanne en Coby Goudsmits met een 
vriendinnetje op het Dorpsplein in Lage Mierde.
Rechtsonder: Jeanne en Ben Goudsmits.
Linkerbladzijde: Kinderen van Pierre Goudsmits in 1955. 
Achter Ben, voor Coby, Ria en Jeanne. Ria Goudsmits als 
kleuter met pop. Op de achtergrond liggen de boomstammen 
te wachten op verwerking in de timmerwerkplaats van haar 
vader Pierre. Onder: Frans Goudsmits in de keuken.
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Ben Goudsmits, gehurkt 2e 
van links met zijn elftal van 
SDO’39.

Links Ben Gouds-
mits met zijn elftal 
van SDO’39.

Familie Goudsmits-de Laat. 
V.l.n.r.: Ben, moeder Miet de 
Laat, Coby, vader Pierre en 
Jeanne. 
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Branden en brandpreventie
in de vrijheid Mierde

door Jos Veldhoven

In 1753 woedde er in Hulsel, dat toen nog geen 250 inwoners telde, 
een felle brand. Een drietal huizen en de schuurkerk werden in de as 
gelegd en de kerktoren werd zwaar beschadigd. De houten spits ging 
in vlammen op, de rest van het houtwerk in de toren verbrandde, het 
uurwerk werd vernield en de klok barstte en smolt gedeeltelijk. De kerk 
zelf was al een puinhoop, want die was sinds de vrede van Munster 
in1648 niet meer in gebruik. Vanaf die tijd mochten de katholieken van 
de Republiek der Verenigde Nederlanden namelijk hun godsdienst niet 
meer uitoefenen en werden hun de kerken ontnomen. 
Later werd het verbod om de R.K. godsdienst uit te oefenen wat afge-
zwakt. Oogluikend werd het de katholieken toegestaan de mis op te 
dragen in schuurkerken, mits die er maar niet als een kerk uitzagen 
en er een bepaald bedrag, de z.g. recognitiegelden, aan de overheid 
betaald werd. Zo betaalde Hulsel jaarlijks vijftig gulden aan recognitie-
geld.

In 1753 was de Hulselse kerk dus al ruim honderd jaar niet meer onderhou-
den. Dat gold niet voor de toren, want die had nog een duidelijke functie. De 
toren fungeerde namelijk als uitkijkpost om in deze woelige tijden gevaar al 
op grote afstand te signaleren. Wanneer er gevaar dreigde of wanneer er 
brand was, werd de dorpsgemeenschap gewaarschuwd door het luiden van 
de klok. Er was de schepenen van de vrijheid Mierde, die Hooge Mierde, 
Lage Mierde en Hulsel omvatte, dus veel aan gelegen om de “spits en het 
bellefort1” te herstellen. Alleen, zij hadden er het geld niet voor. Vandaar dat 
de schepenen in april 1854 besloten om de Raad van Staten, die namens 
de Republiek het bestuur in Staats Brabant uitoefende, toestemming te vra-
gen om “de spijs van haer gemeentens clock” te mogen verkopen tegen de 
hoogste prijs om met de opbrengst daarvan een nieuwe spits op de toren te 
zetten. Verder werd toestemming gevraagd om stenen uit de muren van de 
vervallen kerk te mogen gebruiken om de schade aan de toren te herstellen. 

1 Bellefort = belfort: dit is volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal  oorspronkelijk
      de naam van een toren met een klok erin “dienende om de ingezetenen samen te roe
      pen ter verhandeling van de algemeenen belangen, als ook om hen te verwittigen in
      geval van brand, vijandelijken aanval of heirvaart.”
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In mei 1754 wil-
ligde de Raad 
van Staten het 
verzoek van 
de schepenen 
van de vrijheid 
Mierde in. Er 
werden wel en-
kele voorwaar-
den gesteld. 
Zo mocht “de 
spijs” van de 
klok niet voor 
minder dan 
tien stuivers 
per pond ver-
kocht worden 
en moest het 
maken van de 
spits en het 
repareren van 
de toren open-
baar aanbe-
steed worden. 
Verder moest 

aan de abt van de abdij Sint Jacob te Luik toestemming gevraagd worden 
om de resten van de klok te mogen verkopen. De Raad van Staten ging er 
namelijk van uit dat de abdij van Sint Jacob gronden en tiendrechten in Hul-
sel bezat. Hoogstwaarschijnlijk maakte de Raad van Staten een vergissing. 
Niet de abdij van Sint Jacob, maar de abdij van Sint Truiden had in Hulsel 
bezittingen, tiendrechten en het patronaatsrecht (het recht om de pastoor te 
benoemen). De abdij van Sint Jacob had wel bezittingen in de omgeving, 
bijvoorbeeld in Bergeijk en Luijksgestel.
De schepenen van de vrijheid Mierde kregen ook toestemming om een nieu-
we schuurkerk te bouwen.

Op 27 juni 1754 werd het maken van een nieuwe spits gegund aan Jan 
Paridaens den jongen voor de som van f 241. Voor dit bedrag moest de 
aannemer eerst de bovenkant van de toren egaliseren, “en deselve dan vol 
strijcken met goede kalk, en daer op maken een nieuwe spits.” Die spits 
moest 20 voet2 hoog zijn en “so breet als den thoorn boven vierkant groot is.” 

2 Een voet is ongeveer 29 centimeter.

Kerk en toren van Hulsel uit het schetsboek van Hendrik Verhees.
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Er moest eikenhout gebruikt worden van goede kwaliteit en zonder gebre-
ken. De aannemer kreeg zes weken de tijd om de spits klaar te krijgen. Voor 
iedere dag dat het langer duurde kreeg hij een boete van drie gulden. 
Om er van verzekerd te zijn dat de aannemer aan zijn verplichtingen zou vol-
doen, waren twee personen vereist die borg voor hem stonden. Dit werden 
Jan Paridaens den ouden en Jan van Riethoven uit Diessen.

Diezelfde Jan Paridaens den ouden werd op 27 juni 1754 het herstel van 
de toren gegund voor een bedrag van fl 55.-. Nu stonden Jan Paridaens 
den jongen en Jan van Riethoven uit Diessen borg voor hem. De aannemer 
moest alle gebruikte stenen eerst goed schoonmaken om daarmee de toren 
van onderaf weer op te bouwen “alles met goede kalck.” Ook voor dit werk 
stond een periode van zes weken en een boete van drie gulden voor iedere 
dag dat deze termijn overschreden werd.

Hoeveel de gebarsten en omgesmolten klok heeft opgebracht is niet bekend. 
Toch heeft de kerktoren van Hulsel blijkbaar niet al te lang zonder klok ge-
zeten. Bekend is dat in de herstelde toren een klok heeft gehangen met als 
opschrift: “Alexius Petit me fudit A 1754”, hetgeen betekent “Alexius Petit 
heeft mij gegoten in 1754”.

Afbeelding van een woning uit de 18e eeuw met een houtconstructie en lemen wanden.
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Preventie
Branden kwamen in die tijd veel voor. Praktisch alle huizen waren van hout 
met lemen wanden en er werd gekookt op een open vuur. Op 24 januari 
1760 nam de schepenbank van Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel een 
verordening met 14 artikelen aan “in agt genomen hebbende de ongemac-
ken, schade en ruïne die door den brant werden gecauseert.” Zo werd het 
de inwoners in artikel 1 van die verordening in tijden van droogte verboden 
met een brandende pijp of open lamp door straten te lopen waaraan huizen, 
schuren, hooimijten e.d. stonden “aengezien door sodanige quade gewoon-
tens ligtelijk onheijlen van brand sou connen ontstaan.” Strenge voorschrif-
ten werden uitgevaardigd voor het drogen en verwerken van vlas en hennep, 
het opslaan van stro en hooi en het  aanleggen van ashopen. De ashopen 
moesten minsten 12 voet van het huis af liggen en wanneer er nieuwe, hete 
as op werd gestort, moest die afgedekt worden. De verordening bepaalde 
ook “geen asschen in stallen, huijsingen off kamers te leggen sonder schrif-
telijk consent vande magistraat ten eijnde die soude konnen oirdeelen off 
daer door geen brand soude connen ontstaen of veroirsaken.”

Eigenaren van huizen die geen schoorsteen hadden, werden verplicht bin-
nen een stenen “vuervuijster3” aan te leggen van tenminste vier voet hoog 
en vier voet breed. In de huizen waar wel een schoorsteen was, maar niet 
van steen, moest die dik met leem bestreken worden “insgelijx voorzien van  
eenen steenen vuervuijster.” De pijp van de schoorsteen moest minsten 
twee voet boven de nok van het dak uitsteken.

De schepenbank had een voorkeur voor het aanleggen van bakovens buiten 
de woning, ten minste 40 á 50 voet er vandaan. Was er toch een bakoven 
binnen, dan was het verplicht die te voorzien van een gemetselde schoor-
steen en schouw, “sullende sodanige ovens reijn van boven, besijden, en 
van onderen moeten gehouden worden, ook geen slaepplaets op ovens mo-
gen gemaakt worden.”

In artikel 7 van de verordening werd bepaald dat ieder huisgezin in het bezit 
moest zijn van een emmer en een lantaarn, “bequam om in cas van brand 
(dat God verhoede) gebruijkt te connen worden.” Een inwoner die over meer 
dan 2,5 hectare land beschikte was verder verplicht een ladder in zijn bezit te 
hebben van tenminste 15 voet. Verder werd erop gehamerd dat de waterput-
ten en kuilen goed schoon gehouden werden, zodat ze ook in de zomer vol-
doende water bevatten. De put moest voorzien zijn van een stenen of houten 
ombouw van tenminste drie voet hoog, met daarop een zwengel en haak.

3 Vuervuijster: vuurhaard of vuurpan.
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Wanneer het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch mis ging, trad artikel 
8 in werking, luidende: “sullende ingezetenen, wie off wat qualiteijt sij ook 
sijn, gehouden wesen, sig in kas van brand bij het trecken van de clock, of 
alarm maken, ter plaatse alwaer sulx mogte gebeuren te compareren4, of 
een bequaam persoon, met een leer, emer, off vuerhaek voorzien sijnde in 
des selfs plaats te senden.”
De hiervoor beschreven artikelen van de verordening hadden betrekking op 
alle inwoners van de vrijheid Mierde. Twee categorieën ingezetenen moesten 
aan extra verplichtingen voldoen. Zo mocht de smid zijn smidsvuur, blaas-
balg of aambeeld niet in de buurt van een bedstee, hooi, stro of turf plaatsen, 
“op dat de goede ingesetenen daer door geen schade comen te lijden.”
De herbergiers in grote herbergen of uitspanningen moesten ervoor zorgen 
dat de hangblakers in stallen en schuren voorzien waren van glas of hoorn, 
zodat een kaars er niet uit kon vallen. Verder moesten zij er zorg voor dragen 
“dat het sij door passagiers, dienstboden, off andere met geen brandende 
tabakspijp in de voors. stallen off schuren mag werden gegaen.”
In de herbergen mocht in de winter na tien uur en in de zomer na elf uur geen 
sterke drank meer worden geschonken, mocht er niet meer gekaart worden 
en moest iedereen de herberg verlaten hebben. De reden hiervan was “dat 
men verscheijde reijsen5 ondervonden heeft dat dingesetenen snagts uijt 
de herberge naer huijs gaende beschonken sijn, met een pijp rokende over 
straet gaen, en soo in een schop6 off schuer met de rokende pijp nederval-
lende slapen, waer door ligt brant werd gecauseert, als andersints.”

Inspecties en boeten
Uiteraard waren er in de verordening ook bepalingen opgenomen die ervoor 
moesten zorgen dat iedereen zich aan de ge- en verboden hield. Zo werd 
de verordening ieder jaar door de vorster7 in de drie dorpen van de vrijheid 
Mierde opgehangen. Verder vonden er regelmatig inspecties plaats. In mei 
werden door alle schepenen, geassisteerd door de secretaris van de vrij-
heid, de vorster en de plaatsvervangend schout, bekeken of de bakovens, 
schouwen, schoorstenen, ashopen enz. aan de eisen voldeden. In septem-
ber werden de waterputten en waterpoelen geïnspecteerd. Die inspecties 
werden veertien dagen van tevoren aangekondigd.
Op iedere overtreding, ook buiten de inspecties geconstateerd, stond een 
boete van twee gulden en vijf stuivers. Verder moesten vijftien stuivers       

4 compareren: verschijnen
5 reijsen: keren
6 schop: schuurtje
7 Een vorster was een functionaris, assistent van de schout, die de taken combineerde
      van een politieagent, deurwaarder en gerechtsbode.
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gegeven worden aan degene (“vorster off ander geloofwaardig persoon”) 
die de overtreding had gemeld. Werd bij de inspectie geconstateerd dat een 
oven of schoorsteen niet aan de eisen voldeed, dan konden de inspecteurs 
de vorster opdracht geven om de betreffende schoorsteen of oven met een 
hamer kapot te slaan. De overtreder moest verder de genoemde boete beta-
len. Slaagde de eigenaar er vervolgens niet in de schoorsteen of oven op de 
juiste wijze op te bouwen of te vernieuwen, “zal sulx gedaen worden door de 
voors. visitatoiren te costen en lasten van sodanige gebreekige.” 

Belastingverlaging
De verordening die op 24 januari 1760 werd vastgesteld, was niet alleen 
bedoeld om branden te voorkomen. Op 6 februari 1732 hadden de Staten-
Generaal namelijk een resolutie aangenomen, waarin werd bepaald dat de-
genen die schade hadden geleden door brand in aanmerking kwamen voor 
verlaging van de hun opgelegde belastingen, mits er een “reglement (was) 
van de magistraat tot voorkoominge en weeringe van den brand.” In 1762 
deed Albert Jan Otten, wonende te Lage Mierde en schepen van de vrijheid, 
een beroep op deze resolutie. Op 9 april van dat jaar was zijn huis afgebrand 
en Albert Jan Otten diende bij de Raad van Staten een request in waarin hij 
“versogt eene convenabele somma gelds tot weederopbouwinge van ’t zelve 
mitsgaders een twaalff jaarige remissie8 van zijne s’lands en dorps lasten.” 
Om te kunnen beoordelen of Otten hiervoor in aanmerking kwam, verzoch-
ten de belastingontvangers in ’s-Hertogenbosch, die de Raad van Staten 
moesten adviseren, de schepenbank van de vrijheid Mierde een vragenlijst 
in te vullen en te ondertekenen. 

Desgevraagd kon de schepenbank meedelen dat de vrijheid inderdaad een 
reglement tot voorkoming van brand had, dat ieder half jaar werd gecontro-
leerd of de bepalingen daarin werden nageleefd en dat de inwoners over vol-
doende blusmiddelen beschikten. Uit de antwoorden op de gestelde vragen 
bleek ook dat de oorzaak van de brand bij Otten was “bij ongeluijck omtrent 
den oven”. De schade werd geschat op tweeduizend gulden. De belasting-
ontvangers wilden weten of Albert Jan Otten door de brand volledig aan de 
grond zat, zodat hij zijn huis niet opnieuw zou opbouwen en zijn landerijen 
ongecultiveerd zou laten. De Mierdse schepenen konden hen geruststellen: 
hij was al met de wederopbouw begonnen. Uit dit antwoord bleek dat Albert 
Jan Otten tot de rijkere boeren van de vrijheid behoorde. Dit bleek ook uit het 
totaal aan landelijke en plaatselijke belastingen (verponding, gemene mid-
delen, hoofdelijke omslag e.d.) die hij over het afgebrande huis en de daarin 
aanwezige goederen betaalde: 44 gulden, 6 stuivers en 4 penningen. Daar-

8 remissie: vermindering
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naast betaalde hij nog 
f 7:17:0 aan renten en 
pacht.
Op de vraag of er ook 
“eenige particulariteij-
ten meer (zijn) dewel-
ke tot beweegreeden 
konnen dienen om 
het verzoek te accor-
deeren off af te slaan” 
antwoordden de sche-
penen: “ Ja, dat het 
dien man zeer drukt 
en zonder hulp van de 
souverijn in lange niet 
in voorige staadt zal 
komen en heeft boven-
dien twee kinderen die 
droevig van gods hand 
bezogt zijn.”
Niet bekend is of het 
verzoek van Albert Jan 
Otten, wellicht mede 
dank zij deze “parti-
culariteijten”, tot enig 
succes hebben geleid.

Weer brand
Verordening of niet, branden bleven voorkomen, ook in Hulsel. In 1764 
brandde de schuurkerk weer af. Het jaar daarop kreeg men van de Staten-
Generaal opnieuw toestemming om een nieuwe schuurkerk te bouwen. Die 
is in gebruik gebleven tot 1821. Toen betrok men weer de oude parochie-
kerk, gelegen op de plek die nu het Park heet. Deze kerk was na de stichting 
van de Bataafse Republiek in 1795 terug gegeven aan de katholieken, maar 
moest uiteraard eerst duchtig hersteld worden. In 1888 werd zij weer een 
prooi der vlammen. In 1890 werd op een andere plek een nieuwe kerk ge-
bouwd, die tot op de dag van vandaag in gebruik is gebleven.
____________
Bronnen:
- Archief gemeentebestuur Hooge en Lage Mierde 1562-1810 A-0264 inv. nr. 1 Resoluiiën
  1750-1766;
- Van Hulislaum tot Hulsel, 1978.

Schouw met een vuurplaats onder een schoorsteen. De stren-
ge brandverordeningen zorgden ervoor dat open brandplaat-
sen in de woningen verdwenen.
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Johannes Jacobus Pulskens. 6 juni 1903 - 25 februari 1940. 
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Pastoor Pulskens van Lage Mierde

door Wim Peters

In de zo genoemde “Verzameling Peters”1 is een bidprentje aanwezig 
van Johannes Jacobus Pulskens, van 1924 tot 1940 pastoor van Lage 
Mierde. Dat prentje inspireerde mij om naar zijn ouders en voorouders 
te zoeken.

Inleiding
In het gezin van Adriaan Pulskens en Maria Cornelia Verhoeven in Enschot 
wordt op 29 maart 1878 Johannes Jacobus geboren. Johannes zal van 1924 
tot zijn overlijden in 1940 pastoor zijn van Lage Mierde. Zijn iets oudere broer 
Peter wordt in 1919 bouwpastoor van de kerk van de H.Antonius van Padua 
in Eindhoven (Strijp).

Na enig recherchewerk kan ik concluderen dat het gezin Pulskens-Verhoe-
ven (maar) twee kinderen heeft gekregen. Beiden worden pastoor!
Daarom begrijp ik nu de laatste zin op de achterzijde van het bidprentje wat 
beter. Die zin luidt: “Dierbare familie en vrienden, vergeet mij niet in uw ge-
bed ~ vooral gij Eerw. Heerbroer en Neven, weest mijner gedachtig aan het 
Altaar des Heeren.” 

1 Eigen verzameling van de schrijver van het artikel.

Op de foto, die rond de wisseling van de 19e en de 
20e eeuw is gemaakt, staan de twee zonen met hun 
ouders, linksboven Peter en rechtsboven Johannes.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de foto is gemaakt bij 
gelegenheid van de zilveren bruiloft van Adriaan en 
Maria. Zij trouwen op 28 april 1875 in het gemeente-
huis van Enschot en zijn dus in 1900 25 jaar getrouwd.
Johannes is dan ruim 22 jaar en zijn broer bijna 23 jaar. 
Of is de foto gemaakt bij de priesterwijding van hun 
oudste zoon in 1902 of van hun jongste in 1903? 

Deze foto is opgenomen in de fotocollectie van het Re-
gionaal Archief van Tilburg.
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De voorouders van Peter en Johannes Jacobus.
Vader Adriaan Pulskens wordt geboren in Tilburg op 1 maart 1835. In de 
huwelijksakte van 1875 wordt vermeld dat hij landbouwer van beroep is. Zijn 
echtgenote Maria Cornelia Verhoeven is een echte Enschotse, want haar 
voorouders in de mannelijke lijn vind ik zelfs rond 1750 al in Enschot terug. 
Zij is daar geboren op 14 april 1837. Bij haar huwelijk is zij landbouwster.

Adriaan wordt 75 jaar oud (overlijdt op 19 april 1910 in Enschot)2 en is het 
negende kind van Peter Pulskens en Anna Cornelia de Rooij. Van de elf kin-
deren uit dit gezin overlijden er 7 op (zeer) jonge leeftijd.

Peter is in Tilburg gedoopt op 12 april 1800. Op 23 jarige leeftijd trouwt hij 
met Anna Cornelia de Rooij, die op 21 december 1795 in Tilburg is gedoopt.
Landbouwer en landbouwster hebben zij – wat later - als beroep. Immers bij 
zijn huwelijk op 1 maart 1824 noteert de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van Tilburg dat het beroep van de bruidegom “dienstbode” is! 

Moeder Maria Cornelia Verhoeven is op 14 april 1837 in Enschot geboren. Zij 
overlijdt ruim 5 jaar na haar man Adriaan op 29 augustus 1915 in Oisterwijk3.  
Haar ouders, Jacobus, geboren in Enschot en op 3 oktober 1792 daar            
gedoopt en Maria Elisabeth van de Ven, gedoopt op 26 februari 1803 in Til-
burg, trouwen op 1 mei 1834 in de woonplaats van de bruid: Tilburg. Zij krij-
gen vier kinderen, twee zonen en twee dochters. De beide dochters worden 
volwassen en trouwen. Ook deze generatie houdt zich met landbouw bezig.
Maria Elisabeth wordt 77 jaar oud, haar man 75. Zij worden begraven op de 
zeer oude begraafplaats “de Oude Toren” in Enschot.

Peter Pulskens
Peter wordt op 10 mei 1877 geboren en wordt “vernoemd” naar zijn opa. Na 
zijn opleiding wordt hij op 24 mei 1902 tot priester gewijd. Hij is kapelaan in 
Tilburg en Helmond. 
Op 26 juli 1912 wordt hij directeur van het Groot Seminarie te Haaren. 
In 1916 krijgt hij de opdracht om "bouwpastoor" te worden van de kerk in 
Strijp.
In de jaren 1917 tot 1919 wordt de kerk, die later bekend is geworden als 
“Steentjeskerk” naar het ontwerp van architect Van Groenendael uit Maas-
tricht, gebouwd. Haar officiële naam: Sint Antonius van Padua kerk. (Deze 
Antonius kan worden aangeroepen als men iets verloren is).

2 bron: RAT Register van overlijden Berkel-Enschot 1910, aktenr 7
3 bron: RAT Register overlijden Oisterwijk 1915, aktenr. 53
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Vanaf het gereedkomen van het gebouw tot 1953 –  hij is dan 76 jaar – is 
Peter pastoor van deze parochie. Vier jaar later, op 2 mei 1957, overlijdt hij 
in het Sint Liduinagesticht in Schijndel.

In de loop van 1971 wordt de kerk voor de eredienst gesloten. Het gebouw 
dreigt daarna in verval te raken, maar dankzij de plaatsing op de (gemeen-
telijke) monumentenlijst wordt sloop voorkomen. Sinds 1984 vindt  museum 
“Kempenland” hier onderdak.

Johannes Jacobus Pulskens
Johannes wordt op 6 juni 1903, 
25 jaar oud, tot priester gewijd. 
Hij wordt eerst assistent in Oerle 
(vanaf 12 augustus 1904) en wordt 
op 8 maart 1907 kapelaan in Oir-
schot. Op 31 december 1924 wordt 
hij benoemd tot pastoor in Lage 
Mierde van de parochie van de 
H.Stephanus Vinding. Hij overlijdt 
op 25 februari 1940 (bijna 62 jaar). 
‘s-Avonds om half tien wordt de 
dood geconstateerd4. 

Wilhelmus Engelbertus van de Ven, 
oud 58 jaar, van beroep Roomsch-
Katholiek priester, wonende te Til-
burg komt het overlijden van Johan-
nes Jacobus Pulskens aangeven. 

Pastoor Pulskens heeft grote en 
kleine dingen van de Lagemierdse 
gemeenschap meegemaakt en on-
getwijfeld zaken mee geïnitieerd.
Zo zal hij mee hebben gediscussi-
eerd over het al dan niet handhaven 
van de bol boven op de torenspits 
van de kerk, want die bol zorgde 
voor lekkages. In 1937 werd deze daarom verwijderd. Het was zijn voorgan-
ger, pastoor Timmer, die in 1909 niet alleen de huidige slanke spits, maar 
ook de bol liet plaatsen.

4 bron: Reg Hist. Centrum Eindhoven  Overlijdensregister H en L. Mierde 1940, akte nr 10

Voorzijde van het bidprentje. 
(verzameling Peters)
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De installatie van burgemeester Charles Herculeijns op 4 januari 1932 heeft 
hij zeker meegemaakt. Op de foto, die gemaakt is voor het gemeentehuis 
staat hij achteraan 3e van rechts.

De op initiatief van burgemeester Herculeijns gebouwde Mariakapel wordt 
door hem ingezegend op 25 juli 1937. Maar ook bij het 40-jarig jubileum van 
de Boerenbond in datzelfde jaar is hij aanwezig.
Vermelding verdient hier, dat pastoor Pulskens op de begraafplaats een Cal-
varieberg laat bouwen van materiaal dat overblijft van de zgn. Steentjeskerk 
uit Strijp van zijn broer Peter5.  
Pastoor Pulskens heeft omstreeks 1930 een duidelijke mening met betrek-
king tot de oprichting van een coöperatieve maalderij. Die mening heeft hij 

5 Uit “Lage Mierde Een beeld van een dorp 1850-2000”

“Staatsiefoto”, gemaakt bij de installatie van burgemeester C. Herculeijns.
Op de foto staan onder anderen: Zittend v.l.n.r.: Nol van Boxtel, Sjef Huijbregts, Sjef Maas 
(Hulsel-wethouder), C. Herculeijns, Christ Verspaandonk (Hooge Mierde-wethouder), Jan van 
Vorst (secretaris), Govert Luijten. De twee geüniformeerde mannen links zijn : majoor Van 
de(n) Berg (links) en rijksveldwachter Jan Huijbers (rechts). Staand op de tweede rij v.l.n.r. : 
Kees de Laat, Toon Huijbregts, professor Emile Gimbrère, Philomena Gimbrère - Herculeijns, 
Jan Larmit, meester M. van Oosterhout, Sjef Maas (zoon Driekske), meester Van Gisbergen. 
Bovenste rij v.l.n.r.: pastoor H.H. van Wagenberg (Hulsel), pastoor J.J. Pulskens, meester 
Rijken.
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niet binnen de pastorie gehouden en dat heeft geleid tot een ruzieachtige 
sfeer in het dorp en een interventie door bisschop Diepen6. 

 

                                                       

Kwartierstaat van Johannes Jacobus PULSKENS  
 

Generatie I

Generatie II

6 Zie: “Schrandere boeren en schriele bestuurders” van Cor G.W.P. van der Heijden 
     (blz. 175 e.v.)

Uit Register van Overlijden van 
de gemeente Hooge en Lage 
Mierde van 1940 RHCE.

1. Johannes Jacobus PULSKENS, geboren te Enschot  op 29 maart 1878, pastoor 
te Lage Mierde, overleden (61 jaar oud) te Lage Mierde op 25 februari 1940.

2.

3.

.

Adriaan PULSKENS, geboren te Tilburg  op 1 maart 1835, landbouwer, overle-
den (75 jaar oud) te Enschot  op 19 april 1910, trouwt (resp. 40 en 38 jaar oud) 
te Enschot  op 28 april 1875 met

Maria Cornelia VERHOEVEN, geboren te Enschot  op 14 april 1837, landbouw-
    ster, overleden (78 jaar oud) te Oisterwijk  op 29 augustus 1915.
    Uit dit huwelijk 2 zonen:
1a. Johannes Jacobus, geboren te Enschot  op 29 maart 1878, overleden (61
       jaar oud) te Lage Mierde  op 25 februari 1940, zie 1].

1b. Peter, geboren te Enschot  op 10 mei 1877.
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Generatie III

4.

5.

6.

7.

Peter PULSKENS, geboren te Tilburg , gedoopt te Tilburg  op 12 april 1800, 
dienstbode (1824), landbouwer, overleden te Tilburg  op 2 juni 1876, trouwt 
(resp. ongeveer 23 en 28 jaar oud) te Tilburg  op 1 maart 1824 met

Anna Cornelia de ROOIJ, geboren te Tilburg  op 21 december 1795, landbouw-
ster, overleden te Tilburg  op 16 november 1864. Uit dit huwelijk 11 kinderen:
2a. Wilhelmus, geboren op 23 januari 1825.
2b. Cornelia, geboren te Tilburg  op 4 november 1826, overleden (10 maanden 
oud) te Tilburg  op 3 oktober 1827.
2c. Johannes, geboren te Tilburg  op 28 oktober 1827, overleden (1 jaar oud)  
       te Tilburg  op 23 juni 1829.
2d. Cornelis, geboren te Tilburg  op 9 december 1828, overleden (3 maanden  
      oud) te Tilburg  op 21 maart 1829.
2e. Johannes, geboren te Tilburg  op 24 januari 1830, overleden (4 maanden  
      oud) te Tilburg  op 25 mei 1830.
2f.  Peter, geboren te Tilburg  op 3 maart 1831, overleden (11 jaar oud) te Tilburg
      op 19 augustus 1842.
2g. Cornelis, geboren te Tilburg  op 17 maart 1832, overleden (10 jaar oud) te   
      Tilburg  op 11 maart 1843.
2h. Elisabeth, geboren te Tilburg  op 1 mei 1833, overleden (23 dagen oud) te  
      Tilburg  op 24 mei 1833.
2i.  Adriaan, geboren te Tilburg op 1 maart 1835, overleden (75 jaar oud) te       
      Enschot op 19 april 1910, zie 2.
2j.  Johannes, geboren te Tilburg op 11 maart 1836.
2k. Maria Elisabeth, geboren te Tilburg op 25 februari 1839.
 
Jacobus VERHOEVEN, geboren te Enschot op 3 oktober 1792, landbouwer, 
overleden (75 jaar oud) te Enschot op 31 oktober 1867, trouwt (resp. 41 en on-
geveer 31 jaar oud) te Tilburg op 1 mei 1834 met

Maria Elisabeth van de VEN, geboren te Tilburg , gedoopt te Tilburg  op 26 fe-
bruari 1803, landbouwster in 1875, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te Enschot  
op 28 januari 1881. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
3a.Joanna Maria, geboren te Enschot op 25 juli 1835, landbouwster.
3b. Maria Cornelia, geboren te Enschot op 14 april 1837, overleden (78 jaar
      oud) te Oisterwijk op 29 augustus 1915, zie 3.
3c. Henricus, geboren te Enschot  op 1 mei 1842, overleden (10 maanden oud)
      te Enschot  op 1 maart 1843.
3d. Januari, geboren te Enschot op 20 september 1844, overleden (2 maanden
      oud) te Enschot op 28 november 1844.
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Generatie IV

Generatie V

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Willem Peter PULSKENS, overleden voor 1824, trouwt (Elisabeth ongeveer 30 
jaar oud) (Schepenbank) te Tilburg op 10 juni 1799 met

Elisabeth VROOMANS, geboren te Netersel in 1769, overleden (hoogstens 45 
jaar oud) te Tilburg voor 7 juli 1814. Uit dit huwelijk 3 kinderen:
4a. Peter, geboren te Tilburg , begraven te Tilburg op 2 juni 1876, zie 4.
4b. Johanna, gedoopt te Tilburg op 5 december 1801.
4c. Wilhelmus, gedoopt te Tilburg op 7 augustus 1803.
 

Cornelis de ROOIJ, overleden te Tilburg op 26 februari 1819, trouwt met

Martina van ASVELT, landbouwster. Uit dit huwelijk één dochter:
5. Anna Cornelia, geboren te Tilburg  op 21 december 1795, overleden te Til-
    burg  op 16 november 1864, zie 5.
 

Henricus VERHOEVEN, geboren te Enschot in 1761, overleden (ongeveer 60 
jaar oud) te Enschot op 22 maart 1821, trouwt met

Joanna Maria CLAESSEN, overleden te Enschot op 24 februari 1821. Uit dit 
huwelijk één zoon:
6. Jacobus, geboren te Enschot  op 3 oktober 1792, overleden (75 jaar oud) te  
      Eschot op 31 oktober 1867, zie 6.  
 

Januari van de VEN, overleden te Enschot  op 10 januari 1831, trouwt met

Maria DRIESSEN, overleden te Enschot  voor 26 september 1814. Uit dit huwe-
lijk ten minste één dochter:
7. Maria Elisabeth, geboren te Tilburg, overleden (ongeveer 77 jaar oud) te En-
    schot op 28 januari 1881, zie 7.

18.

19.

24.

25.

Johannes VROOMANS, trouwt met

Johanna PETERS. Uit dit huwelijk ten minste één dochter:
9. Elisabeth, geboren te Netersel  in 1769, overleden (hoogstens 45 jaar oud) 
    te Tilburg  voor 7 juli 1814, zie 9.
 

Jacobus VERHOEVEN, begraven te Enschot op 20 december 1791, trouwt

Anna Hendrik BERTENS, begraven te Enschot op 7 januari 1800. Uit dit huwe-
lijk ten minste 3 zonen:
12a. Adriaan, geboren te Enschot in 1749, overleden (ongeveer 70 jaar oud) te
        Enschot op 3 juli 1819.
12b. Nicolaas, gedoopt te Enschot  op 20 januari 1754.
12c. Henricus, geboren te Enschot  in 1761, overleden (ongeveer 60 jaar oud)
        te Enschot  op 22 maart 1821, zie 12.
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vervolg Generatie V

26.
27.

28.

29.

30.

31.

CLAESSEN, begraven te Enschot op 25 maart 1796, trouwt met
NIET BEKENDE, begraven te Enschot op 26 september 1798.
Uit deze relatie ten minste één dochter:
13. Joanna Maria, overleden te Enschot op 24 februari 1821, zie 13.
 
van de VEN, begraven te Enschot  op 26 juni 1795, trouwt met

Nn, begraven te Enschot  op 22 november 1773.
Uit dit huwelijk ten minste één zoon:
14. Januari, overleden te Enschot  op 10 januari 1831, zie 14 [blz. 5].
 
DRIESSEN, begraven te Enschot op 29 oktober 1801, trouwt met

Nn, begraven te Enschot op 24 mei 1811. 
Uit dit huwelijk ten minste één dochter:
15. Maria, overleden te Enschot voor 26 september 1814
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Toon en Cisca van Dongen
Kent u ze nog? ‘Efkes buurte’

door Harrie Wenting

In deze rubriek in Steen voor Steen komen de oudste inwoners uit een 
van de kernen 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 terug kijken naar vroeger. Graven in de herinneringen 
levert vrijwel altijd leuke details op. Wie kent die mensen nog, waar 
kwamen ze vandaan en wie vertelt later hun verhaal verder?
Hier het verhaal van Toon en Cisca van Dongen. Ze boerden op de 
Heikantsebaan in buurschap Braakhoek in Lage Mierde, maar wonen 
nu al weer enkele jaren in ’t durp, eerst in de Seradellehof en nu in    
Lindenhof. Praten met Toon (86) en Cis (80) verveelt nooit, want ze 
weten zich alles nog zo goed te herinneren.

Oorlogsbruid
Het is van alle oorlogen dat er vriendschappen en zelfs huwelijken uit voort-
vloeien. Toch weten maar weinigen uit hun omgeving dat de Van Dongens 
door de oorlog in de Mierden terecht kwamen: we hebben het dan over de 
eerste wereldoorlog (1914-1918). Tontje van Dongen (de vader van Toon) 
kwam uit Oosterhout en 
was in 1916 als dienst-
plichtige gelegerd in 
Reusel. Hij was daar in-
gekwartierd bij Nol Zak 
(v.d. Borne) en kwam 
daar Marie Coolen te-
gen. Beiden waren ze 
van boerenkomaf en het 
klikte al vrij snel tussen 
de twee. In 1919 trouw-
den ze waarna ze naar 
Oosterhout vertrokken 
waar Toontje zijn be-
staan als jonge boer op 
probeerde te bouwen.

De ouders van Toon,  Antonie (Tontje) van Dongen en Marie 
Van Dongen-Coolen.
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In Oosterhout hadden ze een klein lapje eigen grond en veel pachtgrond. 
Toen de pacht terug liep (hoger werd) gingen ze verder kijken. Via Marie 
kenden ze Janus van Rijthoven in Lage Mierde. Hij tipte het jonge paar dat 
er aan de Braakhoek een oud boerderijtje te koop kwam.

Toon en zijn vrienden uit Lage Mierde. Achteraan  vlnr: Frans Waterschoot, …Schoofs, Jan 
Laureijs, Sjef Laureijs en Jan van Dongen. Vooraan Piet Panken, Janus van Dongen en Toon 
van Dongen.

De familie poserend voor broer Janus zijn auto. Staand vlnr: broer Jan, 
moeder Marie met een kleine van Jan, Maria de vrouw van Jan, zus 
Lies van Dongen, de vader van Maria, opa Tontje. Gehurkt: broer Ja-
nus, onbekend en Toon.
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Van klaaiboer naar haaiboer
Aan de Braakhoek stond het oude vervallen boer-
derijtje van Chris van Gorp en An Paridaans. Het 
stel had geen opvolger, dus er kwam ruimte voor 
nieuw bloed: dat werden Tontje en Marie van Don-
gen die toen al hun eerste kinderen bij zich had-
den: Jan, Janus en Cor. In Lage Mierde volgden 
er nog twee koters: Toon en Lies werden op d’n 
Braakhoek geboren.
Het boerderijtje was een oud bouwwerk dat een 
eindje van de weg stond. Het stond tussen de 
huidige woning Heikantsebaan 2 en Braakhoek 2 
(tussen de huidige woning van Christ van Dongen 
en die van Jan Verdaat).  De grond rond de woning 
bestond uit weiland en bouwland en er was veel 
versnippering van kleine percelen. Bijna de helft 
van de grond bestond uit brede houtwallen.
Toon (geboren in 1925) had twee broers boven zich 
en had daarom weinig perspectief om zelf boer te 
worden. De oudsten uit een gezin namen het bedrijf 
meestal van pa en ma over. Hij zou waarschijnlijk 
iets anders moeten zoeken. Maar hoe anders zou 
het verlopen. Toon daarover: ‘Onze Jan ging in 1946 als militair naar Indië en 
toen hij terug kwam ging hij liever in de bouw werken. Hij werd timmerman 
en nog later kwam hij in de Limburgse mijnen te werken. Onze Janus koos 
ervoor om pater te worden maar dat was geen lang leven beschoren. Hij 
kreeg de kans om een opleiding te gaan volgen en kwam bij Philips te wer-
ken. Toen was ik de 
daarop volgende die 
boer kon worden; die 
kans heb ik niet voor-
bij laten gaan.
Toch hing het boeren 
van Toon lang aan 
een zijden draad: 
vader Tontje zag er 
geen heil in het boe-
renbedrijfje over te 
doen aan zijn zoon 
zolang die geen 
vrouw gevonden had. 
Ja, die vrouwen….

Dré Michels, de zwager van Cisca met haar broer Frans en zus 
Rietje bij het melken van de koeien

Toon in zijn jonge jaren met 
de Belse knol.
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Een van de negen
In zijn vrije tijd maak-
te Toon graag fiets-
tochten, meestal ein-
digde de rit bij een 
familie waar doch-
ters in overvloed wa-
ren. Zo hadden ze bij 
de familie Habraken 
in Hilvarenbeek wel 
negen dochters. (!) 
Toon ging er vanaf 
1952 regelmatig op 
bezoek. Er werd ge-
buurt en bij de ka-
chel kwamen veel 
spannende verhalen 
los. Maar hoeveel 
verhalen er ook ver-
teld werden, de vonk 
sloeg nooit over, daar 
boven de kachel. “Tot 
het   Diessen kermis 
was”, vult Cisca aan. 
“Het was augustus 
1956 en we waren 
samen met Toon en 
zijn vrienden naar 
Diessen kermis ge-
weest. Ik durfde niet 
alleen naar huis en 
Toon bood aan mij 
naar huis te brengen. 
Toen kon ik niet meer 
om hem heen. Ik heb 
hem eens diep in de 
ogen gekeken en 
toen sloeg de vonk 
wel over. Acht maan-
den later waren we 
al getrouwd.”

Het bruidspaar met hun beide ouderparen. Links de ouders van 
Cisca, Christianus Habraken en Anna Habraken-De Laat. Rechts 
Marie en Tontje van Dongen.

Het huwelijksfeest vond plaats in de koeienstal van de familie 
Habraken in Beek.

Het paard wordt op waarde geschat. Vader Tontje (met pet) geeft 
blijk van zijn kennis van het paard.
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Bruidje tussen de koeien.
Oké, hij had dus nu een vrouw gevonden, 
waarmee hij in Lage Mierde zou gaan wonen 
en waar inmiddels een moderne woning was 
gebouwd. Maar, waar moest er gefeest wor-
den bij het huwelijksfeest? ‘Gewoon in de koei-
enstal,’ lacht Toon. ‘Dat was in die tijd gewoon. 
De stal kreeg een poetsbeurt en er werden    
tafels op schragen ingezet. Er werd veel ge-
danst en we hadden er veel plezier.’
Het jonge paar kreeg na het trouwen slechts 
een deel van de woning aan de Heikantse-
baan tot hun beschikking. Omdat ook pa en 
ma, Janus en Lies erbij woonden kregen Toon 
en Cisca enkel de keuken en één slaapkamer 
tot hun beschikking. Na twee jaar verhuisden 
de anderen naar de Hoogemierdseweg zodat 
Toon en Cisca hun gezin konden uitbreiden. 
“Het was hard werken met weinig middelen”, 
zegt Toon als hij terug denkt aan die periode. 
“We hadden grond in de Beken, bij de biehal 
en verder in de richting van de Couwenberg. 
Kleine stukjes grond die nog steeds erg ver-
snipperd waren. In het begin hadden we een 
zeug maar we moesten zorgen dat die in de 
winter geen biggen kreeg, de kans dat ze van 
de kou dood gingen was te groot. Ik had een 
Belse knol waar ik goed mee kon ploegen. 
Melken deden we samen met de hand.” 
Cisca pakte flink mee aan, ook toen vanaf 
1958 de kinderen kwamen. Tonnie (Toon jr) , 
Chris, Jeroen en later nog Annemarie. 
Het was een periode dat de combine en de 
hooipers nog niet beschikbaar waren voor de 
Kempische boeren. Het leven was sober maar 
de Van Dongens waren er mee tevreden. ‘We 
deden alles samen,’  blikt ook Cisca terug. ‘Ik 
weet nog dat we met zijn tweeën een stromijt 
zetten. Dat waren mooie tijden. Hard werken 
maar je had vooral elkaar. Weinig luxe maar in 
die soberheid was je zo op elkaar aangewezen 
dat je daar verder niet over nadacht. 

Cisca leert Annemarie, haar jong-
ste, lopen.

Toon en Cisca stappen in het hu-
welijksbootje. Het bruidsmeisje 
is Maria, de dochter van Jan van 
Dongen.
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Ik weet nog dat ik de ene dag boven op de kar stond om het stro op te stape-
len, de volgende dag beviel ik van onze Chris. Pas toen begin jaren zeventig 
de ruilverkaveling kwam kregen we het wat makkelijker.’

Melkmachine
Toen Toon zijn eerste melkmachine kocht was dat een hele openbaring. De 
mechanisatie bracht luxe, ook bij de Van Dongens op de Heikantsebaan. De 

koeienstal werd uitgebreid en de melkvee-
stapel groeide in korte tijd van 6 naar 25 
koeien. ‘Boeren tot ver uit de omtrek kwa-
men naar onze stal kijken. Iedereen vond 
hem modern, we waren er heel content 
mee,’ zegt Toon.
Hij had lange tijd de hoop dat een van 
zijn jongens de boerderij over zou nemen, 
maar toen dat niet gebeurde keek hij ver-
der. ‘We besloten een deel van de grond 
te verkopen en naar het dorp te verhuizen. 
Het zou de jongens meer ruimte geven, 
Toon jr. en Chris betrokken beiden een 
deel van de woning.

Toon en Cisca eind jaren zestig met hun vier kinderen.

Het wapen van de Van Dongens.
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Toon met zijn gildenbroeders Henk van Stokkom, Jan Paridaans en Janus Smits.

De vier kinderen Van Dongen op volwassen leeftijd.
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Nieuwe hobby’s
Intussen hadden zowel 
Toon als Cisca nieuwe 
hobby’s gekregen. Toon 
werd lid van gilde St. Se-
bastiaan en Cisca ging 
dansen. In het begin wou 
ik dat onze Toon mee ging 
dansen, maar ik merkte 
al snel dat het helemaal 
niets voor hem was. Ik zei 
toen: “blijfde gij maar ge-
woon thuis, ik gaoi wel al-
leen”. Dat heb ik toen ge-
daan en zo doe ik het nu 
nog. Ik ben dan wel tach-
tig maar ga nog wekelijks 
dansen. Ik kan daar ont-
zettend van genieten. We 
dansen dan de foxtrot en 
de tango, maar ook het 
cowboydansen is ontzet-
tend leuk. De mannen 
komen mij halen en als er 
een tekort is aan mannen 
dansen de vrouwen ge-
woon met elkaar.’
Toon kan er zich niet 
veel bij voorstellen. Hij is 
nuchter en leest liever de 
gemeenteberichten. Dan 
kijkt hij waar er ergens 
vergunningen afgegeven 
zijn en vervolgens fietst 
hij langs die locatie. ‘Gewoon een beetje bijhouden wat er gebeurt in het 
dorp,’  zo noemt hij het.
Toen Toon een tijd terug gehuldigd werd omdat hij veertig jaar lid van het 
gilde was, was dat een hoogtepunt. Maar wat zijn hoogtepunten? Tevreden 
mensen die Lage Mierde als hun thuis hebben. Toon zag een van zijn zus-
sen naar Australië verhuizen nadat haar liefde hier gestrand was. Zus Cor 
bouwde daar een nieuw leven op, vond haar Bob en kreeg twee zonen. Toon 
en Cisca kwamen er nooit toe om er heen te gaan.

Toon fietst zijn dagelijkse rondje door het dorp.
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Toon, die dit voorjaar zijn 86-ste verjaardag vierde, voelt zich nog erg ge-
zond, maar dat wil niet zeggen dat hij zich op zijn borst mag kloppen. Hij 
kreeg het aan zijn rikketik en moest een zware hartoperatie ondergaan. Het 
liep allemaal goed af en als een echte Van Dongen klopt zijn hart weer in zijn 
sterke borstkas. Hij vertegenwoordigt nog steeds de roemrijke familie uit het 
land rond Dongen en Oosterhout, waarvan het familiewapen op een tegeltje 
in huis hangt, vertelt voor een deel dit verhaal.

Met hun vier kinderen en zeven kleinkinderen prijzen ze zichzelf gelukkig. 
Goed eten vinden ze belangrijk, van het leven moet je genieten en er niet 
bij gaan zitten treuren. “Eigenlijk moet je gewoon elkaar jong houden” zegt 
Toon.
Cisca kijkt hem aan en kan er wel om lachen. Ze hebben nu een kleine wo-
ning in huize Lindenhof en genieten nog elke dag van het leven.
Als buiten het zonnetje ook maar even schijnt pakt Toon weer zijn fiets om 
door de straten van Hooge Mierde, Lage Mierde of Hulsel te rijden. Cisca 
houdt al het familie-gebeuren nauwgezet bij. Ze weet alles van de school 
van de kleinkinderen en ze voelt zich nog meer dan jong. “Ja, wat is oud. 
Ons moeder werd 104 jaar oud en al mijn acht zussen zijn er nog. We gaan 
gewoon door met van het leven te genieten want meer is er toch niet. 
Toch?”

Toon en Cisca genieten ook in 2012 nog van het leven.
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In 1201 wordt de kerk in Lage Mierde al vernoemd. In de 15de eeuw werden de toren en 
het priesterkoor gebouwd. Het priesterkoor werd in 1912 vervangen. Dit Mariabeeld is van 
1863, door vrijwilligers in 2011 gerestaureerd.
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Maria op Zolder

door Joep Verspaandonk

Bijna vijftig jaar lang heeft het er gestaan, in een hoek op onze zolder, 
goed verstopt achter een stapel dozen met allerlei andere in onbruik 
geraakte oude spullen: een groot houten mariabeeld van circa 80 cm 
hoog, met op de linkerhand een kindje Jezus. Het is een enigszins 
vreemd beeld van Maria, want alleen het bovenlichaam, de armen, 
de handen en het hoofd zijn destijds door een beeldhouwer uit hout 
gesneden. Dit "halve beeld" is gemonteerd op een stelsel van dunne 
latjes, dat kegelvormig uitloopt naar een grote ovale houten plaat die 
het geheel draagt. Het kindje Jezus is wel volledig uitgewerkt. Het is 
een apart beeldje, dat met een pen-en-gatverbinding op Maria's lin-
kerhand is bevestigd. Goed te zien is, dat Maria eigenlijk ook nog een 
scepter met haar rechterhand vast behoort te houden. Toen het beeld 
omstreeks 1965 bij ons in huis belandde, ontbrak die echter, net als 
de kleding die Maria en Jezus ooit moeten hebben aangehad. Ruim 
twintig jaar later vond ik die kleren en de andere ontbrekende spullen, 
waaronder de verdwenen scepter en de kroontjes die Maria en Jezus 
vroeger gedragen hadden, terug op de plek waar ook het beeld van-
daan was gekomen. Alles was dus bewaard gebleven, maar dan wel 
op twee verschillende plaatsen. Maar ..., de tijd bleek toen, eind jaren 
1980/ begin jaren 1990, nog niet rijp om het beeld te (laten) restaure-
ren.

Op een vrijdagmiddag, ongeveer een half jaar geleden, was ik met Wim de 
Jong bezig op de zolder van het parochiecentrum. "Weet jij misschien wat er 
allemaal in die grote houten kisten zit?" vroeg Wim op een zeker moment. 
"Daarin zit nog een groot deel van de kleren die vroeger bij de jaarlijkse 
Kindsheidprocessie werden gebruikt" antwoordde ik, "maar in dit kleine kistje 
zit nog allerlei zilverwerk (kronen, een scepter etc.) dat bij een mariabeeld 
hoort dat al heel lang bij ons thuis op zolder staat. De fluwelen mantel en de 
andere kledingstukken die dat beeld ooit aan heeft gehad hebben ook nog 
lang hier op het parochiecentrum gelegen, maar zijn een jaar of tien gele-
den opgeruimd omdat ze in een erg slechte staat verkeerden". Helaas zijn 
er, voordat ze in de vuilnisbak verdwenen, toen geen foto's van die kleren 
gemaakt en ook anderszins is er toen helemaal niets over vastgelegd. "Met 
dat kistje met zilverwerk gaan wij straks even naar pastoor Wouters" stelde 
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Wim voor, "want het parochiebestuur wil binnenkort achter in de kerk een 
mariakapel gaan inrichten. Wij zijn daarvoor nog op zoek naar een geschikt 
mariabeeld. Wellicht valt er van de spullen in dit kistje en van het beeld op 
jouw zolder wel iets moois te maken". Omdat ook pastoor Wouters heel ge-
interesseerd bleek, heb ik het beeld begin maart jl. van de zolder gehaald 
en weer aan de parochie, toch eigenlijk de officiële eigenaar, teruggegeven.

Hoe kwam het beeld bij ons op zolder terecht? 
Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw stond het buiten in weer en 
wind op het binnenplaatsje achter de pastorie. Kleren had het niet meer aan 
en ook het zilverwerk was verwijderd. Toen mijn vader toentertijd eens op de 
pastorie moest zijn, zag hij het beeld staan. Hij vond het zonde dat het daar 
buiten stond te verkommeren en sprak er pastoor Van den Hurk op aan. "Als 
je het wilt hebben, neem het dan maar mee" was het antwoord van Van den 
Hurk die blijkbaar weinig waarde hechtte aan het beeld en er eigenlijk graag 
vanaf wilde. En dus ..., werd ik er de volgende dag op uit gestuurd om het 
bij de pastorie op te gaan halen. 

Omdat het (lang?) buiten 
had gestaan, was de verf 
die erop zat los komen te zit-
ten en er al voor een groot 
deel vanaf gebladderd. Dat 
mottige schilderwerk vond ik 
maar niks. Dus, wat er nog 

op zat is er toen onmiddellijk maar helemaal afgekrabd. Jammer, want de 
originele kleuren (tenminste wat er nog van over was) gingen daarmee voor 
altijd verloren. 
Een goede bestemming voor het grote, kale en uitgeklede beeld hadden 
wij echter bij ons thuis niet en daarom verdween het naar de zolder. Geluk-
kig werd het voordien wel behandeld tegen houtworm. Een behandeling die 
effectief is geweest, want de al bestaande aantasting is er door gestopt en 
nieuwe vond niet meer plaats. Toen het beeld begin maart jl. weer naar de 
pastorie terugging, was het, op de afgekrabde verf na natuurlijk, nagenoeg 
in dezelfde staat als toen het daar zo'n kleine vijftig jaar geleden werd opge-
haald.   

Inmiddels is het beeld door een deskundige opnieuw geschilderd en ook is 
intussen het zilverwerk opgeknapt en gepoetst. Op dit moment, eind mei 
2011, worden er nieuwe kleren gemaakt voor Maria en Jezus. Als die klaar 
zijn, krijgt het gerestaureerde beeld weer een plaats in onze parochiekerk.  
Maar, heeft het in het verleden eigenlijk wel ooit in onze parochiekerk            
gestaan? Ik heb tot op heden nog niemand kunnen vinden die zich dat kan 

    ‘Als je het wilt hebben,
      neem het dan maar mee’ 

SVS39-2012_DEFINITIEF.indd   56 9-5-2012   21:51:51



57

herinneren. Als het beeld vroeger een plek in onze kerk heeft gehad, dan 
moet dat dus al een flinke tijd geleden zijn geweest.

Nieuwsgierig naar de herkomst van het beeld, ben ik eens gaan snuffelen 
in een map met allerlei papieren die ik ruim twintig jaar geleden van Jos van 
Berkel kreeg. In die map zitten onder andere copietjes van delen van het 
‘Parochiememoriaal’ uit de periode 1850 tot 1960. Omdat dat allemaal maar 
losse fragmenten zijn, had ik weinig hoop daarin iets over het beeld te zullen 
vinden. Dat bleek echter mee te vallen. Al lezende kwam ik namelijk onder 
het jaar 1860 het volgende tegen: "Ook is op O.L.V. Onbevlekte Ontvange-
nis geplaatst een nieuw gekleed beeld van O.L.V. vervaardigd door gebr. 
Goossens te 's Bosch, eene gift van Piet Gijsbers, winkelier alhier (fl. 25.-), 
die een weinig later ook nog een mantel van fl. 11.- geschonken heeft voor 
dagelijks gebruik. De prachtige mantel van rooden zijden fluweel, waarmede 
dat beeld ook op dien dag voor het eerst behangen is geworden en die circa 
fl. 70.- kostte, is betaald uit de opbrengst van oude gouden ....... enz. die tot 
geld zijn gemaakt". 
Welke oude gouden spullen de toenmalige pastoor van Lage Mierde (De 
Wit) heeft verkocht om die dure zijden mantel te kunnen betalen is helaas 
niet meer goed leesbaar. Interessant is, dat er is opgetekend dat deze            
mantel een rode kleur had. De mantel die zo'n tien jaar geleden naar de              
milieustraat werd afgevoerd, was namelijk ook rood. Of hij van zijde was 
weet ik echter niet. 

Waar precies het beeld op 8 december, het feest van O(nze) L(ieve) V(rouw) 
Onbevlekte Ontvangenis, van het jaar 1860 een plekje kreeg wordt niet     
vermeld, maar omdat het geschonken werd door een parochiaan zal dat 
wel in de kerk geweest zijn en niet in een van de kamers van de toenmalige 
pastorie. Tot wanneer het mariabeeld daarna in de kerk heeft gestaan is tot 
op heden nog niet achterhaald. Wellicht is het bij een van de grote verbou-
wingen die eind negentiende en begin twintigste eeuw aan de Lagemierdse 
parochiekerk hebben plaatsgevonden verwijderd en daarna niet meer terug-
gezet.

Het beeld dat onlangs van de zolder kwam stamt, op grond van de vorm-
geving en de stijl van het beeldhouwwerk en te oordelen naar het uiterlijk 
van het gebruikte materiaal voor de "onderbouw" (latwerk, voetplaat), ook 
uit de negentiende eeuw. Ouder is het in elk geval niet. Waarschijnlijk, maar 
ik kan dat op basis van de op dit moment bekende gegevens natuurlijk niet 
bewijzen, hebben wij te maken met een en hetzelfde beeld. Een beeld, dat 
in zijn soort niet echt uniek of bijzonder is, want in nogal wat kerken en ka-
pellen zijn dergelijke aangeklede en van zilveren scepters en kronen voor-
ziene mariabeelden nog steeds te vinden (bijvoorbeeld in de kerk van Hooge 
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Mierde). Een beeld, dat ook niet zo heel erg oud is. Maar wel een beeld, dat 
door een merkwaardige loop der gebeurtenissen en door een hele reeks van 
toevalligheden (zo ervaar ik dat tenminste) bewaard is gebleven en daardoor 
nu terug kan komen naar de plaats waarvoor de schenker het destijds had 
bedoeld.    

Naschrift
Bovenstaand artikel werd in mei 2011 geschreven, inmiddels is het 2012. 
Het gerestaureerde Mariabeeld staat intussen al weer meer dan een half jaar 
achter in de parochiekerk van Lage Mierde. Zoals hierboven werd geschre-
ven, was de oorspronkelijke kleding van het beeld wegens de slechte staat 
waarin zij verkeerde opgeruimd. Er moest dus nieuwe worden gemaakt. De 
Lagemierdse dames Nel Verdaasdonk en José van der Aa namen deze taak 
op zich. Zij vervaardigden nieuwe kleren voor Maria en het kindje Jezus. 
Daarin verwerkten zij enkele delen van oude kazuifels die nog op huize Lin-
denhof in de kast lagen. Het resultaat van hun zeer vakkundige arbeid wekt 
bij iedereen veel bewondering en verdient alle lof.  

Op zaterdag 9 juli 2011 werd het geheel gerestaureerde beeld in de kerk 
geplaatst. De dag daarop, op zondag 10 juli, kon iedereen het voor het eerst 
komen bekijken tijdens de open dag van de Lagemierdse parochiekerk ter 
gelegenheid van de St.-Stephanus Jaarmarkt. De Mariakapel, achter in de 
noorder zijbeuk van de kerk, moest toen echter nog worden afgewerkt. Dat 
is in de loop van de zomer van 2011 gebeurd.

De officiële inhuldiging van het Mariabeeld, dat als eretitel "Maria Moeder 
van de Vrede" kreeg, vond plaats op zondag 2 oktober 2011 tijdens een 
plechtige Eucharistieviering waaraan muziekgezelschap ONA en de beide 
Lagemierdse gilden hun medewerking verleenden. Daarmee werd tevens 
een project afgerond waarop de Lagemierdse parochie en dorpsgemeen-
schap trots mag zijn en dat alleen kon worden gerealiseerd dankzij de belan-
genloze inzet van een flink aantal vrijwilligers! Een project, tenslotte, waar-
aan ook opvallend veel aandacht geschonken werd in de regionale pers.   
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De Religieuze route, 
het verleden in beeld gebracht
             
door Riny Rovers-Swaanen

Heemkundegroep de Mierden en Heemkundewerkgroep Reusel heb-
ben eind 2009 het initiatief genomen tot het opzetten van historische 
routes door de vier kerkdorpen van onze gemeente Reusel-de Mier-
den. Elke route krijgt een thema. De eerste route heeft als onderwerp 
Religie. De reden daarvoor is de herkenbaarheid in de gemeenschap 
en daarom zeer geschikt als kennismaking met het project. Deze      
‘Religieuze Route’ is het eerste gezamenlijke project van de beide 
heemkundekringen in de Gemeente Reusel-de Mierden.

Doel van de routes 
Het doel van deze routes is tweeledig. De eigen geschiedenis van de dorpen 
dichter en permanenter bij de eigen inwoners brengen én bevorderen van 
toerisme in de gemeente. 

Inhoud van de religieuze route
De route bestaat uit ongeveer 20 punten die van religieus-historische bete-
kenis zijn of geweest zijn voor gemeenschap. Deze zullen worden voorzien 
van een informatiebord met een uitleg over de betekenis van de plaats.
Een aantal van deze historische punten  zijn niet meer als zodanig her-
kenbaar in het landschap. Hiervoor zal met behulp van een kunstobject de        
geschiedenis weer zichtbaar gemaakt worden. Bij de route zal een uitge-
breide brochure/boekje met routekaart worden uitgegeven.

Objecten waarvoor een kunstwerk gemaakt moet worden

Reusel
1. de oude kerk aan de Wilhelminalaan / Kruisstraat 
    (aanpassing van het bestaande exemplaar)
2. de “gestichten” en kloosters aan de Wilhelminalaan
3. de voormalige pachthoeve van Postel, genaamd Ten Eynde aan de  
    Rouwenbocht
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Hooge en Lage Mierde en Hulsel
1. de Schuurkerk en Pastorie aan de Hoosemansstraaat in Lage Mierde
2. de Pastorie aan de Vestweg in Lage Mierde
3. de Pastorie aan de Stad in Hooge Mierde

Hulsel zal in het kader van het cultuurprogramma uit het IDOP het initiatief 
nemen om de verbrande Kerk aan de Kerkweg weer zichtbaar te maken in 
het landschap. Er hoeft enkel een bord bij geplaatst te worden.

De oude Kerk aan de Wilhelminalaan / Kruisstraat te Reusel
Over de oude kerk in Reusel kunnen we kort zijn. Deze stond op de plaats 
van de bushalte in het centrum van het dorp. Het gebouw is uitvoerig be-
schreven op het ter plaatse aanwezige informatiebord.

De “gestichten” aan de Wilhelminalaan te Reusel
De fraters en zusters van Reusel hebben vanaf het einde van 19e eeuw een 
grote rol in het onderwijs in Reusel gespeeld. Om al deze activiteiten hier te 
benoemen gaat te ver. Deze instellingen zijn opgenomen in de route omdat 
er weinig meer van de gebouwen overgebleven is. Bovendien is het werk dat 
er verricht werd in het kader van het lager en voorgezet onderwijs van groot 
belang geweest voor de ontwikkeling van de hele regio. 
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De pachthoeven van een abdij
De vier kerkdorpen kenden een aan-
tal pachthoeven die, op drie na, al-
lemaal toebehoorden aan de abdij 
van Postel. In Hooge Mierde waren 
de pachthoeven in het bezit van de 
abdij van Averbode. Beide zijn Nor-
bertijnse abdijen (Witheren). De term 
pachthoeve zegt het al, het waren 
boerderijen die verhuurd werden. Er 
moest een jaarlijkse huur of pacht 
betaald worden op basis van een 
huurcontract.  

Vanaf de 12e eeuw zijn de Norbertij-
nen actief in onze omgeving en ont-
staan de eerste ontginningen, waar-
uit de pachthoeven voortkomen.

De boerderijen met landerijen waren 
over het algemeen van een behoorlijke omvang en doorgaans groter dan 
een gemiddelde boerderij.
De nabijheid van uitgestrekte  heidevelden zorgde ervoor dat de schapen-
houderij een grote vlucht nam. De wol werd in Antwerpen verhandeld en was 
een belangrijke bron van inkomsten. Het gemengde bedrijf, landbouw en 
veeteelt, stond aan de basis van hoeven.
De boerderij bestond uit een woning met stallen en schuren. Aanvankelijk 
in hout en leem opgetrokken, zien we in de 17e eeuw de eerste stenen ge-
bouwen verschijnen. Doorgaans werd eerst de woning “versteend”. Dit werd 
mede versneld door strengere brandverordeningen en het verplicht aanbren-
gen van schouwen en schoorstenen in de huizen.
De directe omgeving van de hoeven bestond meestal uit een bogaard, 
moestuin en boomaanplant, vooral eiken. Deze duurzame houtsoort was ui-
termate belangrijk voor de bouw van woningen en hun bijgebouwen, welke 
in houtskeletbouw werden opgetrokken. De verkoop van eiken bomen was 
een grote bron van inkomsten. 
De pacht werd aanvankelijk betaald in natura en later in geld. De tienden 
werden los van de pachthoeven geheven op landbouwgrond waar zij in het 
verleden rechten op verworven hadden. Dit was niet noodzakelijk op grond 
die zij zelf in eigendom hadden.
Een belangrijk detail is dat een aantal van deze hoeven omgracht was en 
slechts via een brug toegankelijk.

Hoeve van Averbode te Kuilenode.
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De schuurkerk
Een schuurkerk, ook wel kerkschuur genoemd, is een schuilkerk die is ge-
vestigd in een gebouw dat er van buiten als een schuur uitziet.
De oorsprong van deze kerken ligt in 80-jarige oorlog. Na de Vrede van Mun-
ster werd de uitoefening van de katholieke godsdiens verboden. Kloosters 
werden opgeheven en priesters mochten hun ambt niet meer uitoefenen.
Kerken werden gesloten.
De katholieken bleven trouw aan hun geloof en zochten naar oplossin-
gen om de eredienst te kunnen blijven houden. Het is bekend dat door de                    
katholieken van Reusel en Hooge Mierde over de nieuwe grens bij Arendonk, 
eenvoudige houten gebouwtjes (illegaal) opgetrokken werden en gewijd tot 
katholieke Kerk. Dit waren de eerste schuilkerken. 
Later liet Den Haag de touwtjes wat vieren en werd (ook toen al) het bekende 
gedoogbeleid in werking gesteld. Tegen een bepaalde geldelijke vergoeding 
(recognitiegelden) mochten de katholieken in hun eigen parochies weer een 
gebouw inrichten tot Kerk. Dat waren vaak boerenschuren, die omgebouwd 
werden op voorwaarde dat men aan buitenkant niet kon zien, waarvoor het 
pand eigenlijk gebruikt werd. Vandaar de naam “Schuurkerk”.
Elke parochie had tussen 1700 en 1800 een eigen schuurkerk, terwijl de 
echte Kerk verviel.

Reusel had een pand aan Lensheuvel. Lage Mierde had een pand aan de 
Hoosemansstraat. Hooge Mierde had een pand op de hoek van de Kerk-
straat en de Smidsstraat. Hulsel had een pand op de hoek van de Kerkweg 

Bij deze schuurkerk staat nog een deel van een oude pastorie van Lage Mierde. Een deel is 
verdwenen, maar de restanten daarvan bevinden zich nog onder de Hoosemanstraat.
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en de St. Clemensdreef. Een voorbeeld van de omvang van een Schuurkerk 
vinden we in een taxatierapport uit de tweede helft van de 18e eeuw.
Het betreft hier de schuurkerk van Hooge Mierde; deze was 27 m. lang, 9 m. 
breed en 10 m. hoog, de omvang van een flinke boerderij in die tijd.
De panden waren doorgaans in steen opgetrokken en van rieten of strooien 
daken voorzien. Binnen was er een grote open ruimte waar de parochianen 
plaatsnamen. Aan het einde van een van de korte gevels stond het altaar 
opgesteld. De ingang was aan de andere korte gevel. Er was een kleinere 
afgesloten ruimte waar het “Kerkegoet” bewaard werd.
De schuurkerk van Hulsel was wat kleiner. De schuurkerk van Lage Mierde 
is nog zichtbaar, hoewel niet meer in de staat zoals in de 18e eeuw.

Schuurkerk te Lage Mierde
In 1883 is bij dit gebouw een goudschat gevonden, bestaande uit 862 gou-
den munten, een gouden kruis en een gouden ring.

Van de Reuselse schuurkerk weten we dat deze reeds in 1672 is ingericht, 
vlakbij de latere pastorie aan de Lensheuvel. In 1747 herbouwd nadat zij 
tijdens een storm was ingestort. De afmetingen 23 m bij 12 m komen redelijk 
in de buurt van schuurkerk van Hooge Mierde.

De pastorie aan de Vestweg in Lage Mierde
Dit pand is omstreeks 1904 gesloopt. Het heeft in het derde kwart van de 19e 
eeuw tot aan de sloop als pastorie dienst gedaan. Voordien was het Dorps-
huis (soort gemeentehuis, waar tevens de veldwachter ondergebracht was). 

Voormalige pastorie aan de Vestweg.
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In de Generaliteitsperiode diende het als domineeswoning. Bekend is dat er 
een dominee op het einde van de 18e eeuw woonde, waarbij de familie een  
lastig familielid in het gezin had  ondergebracht. Deze man zorgde voor veel 
overlast en dronkenschap in Lage Mierde.
Het pand was deels omgeven door een water. Niet duidelijk uit de beschrij-
vingen is, of het een gracht dan wel een vijver was, die reikte tot aan het 
woonhuis. 
De tuin strekte zich uit tot over de huidige Kempenbaan. Tot voor enkele 
jaren waren de restanten van de boomgaard nog zichtbaar.

De pastorie aan de Stad in Hooge Mierde
Deze pastorie is nog vrij onbekend. Er is geen afbeelding of beschrijving van 
het pand, slechts de ligging is bekend. Anno 2012 is het een stuk landbouw-
grond omtrent het adres De Stad 15.

Het pand is in 1523 aangekocht van de familie Snijders door pastoor Allaerts. 
Na de parochiescheiding van Lage Mierde, had Hooge Mierde behoefte aan 
een eigen pastorie. Het pand werd opgeknapt en geschikt gemaakt om als 
pastorie te dienen. Er is geen beschrijving van het pand zelf.
In 1621 werd het pand bewoond door pastoor Nevius. Hij maakte een be-
schrijving van de pastorale goederen maar niet van het uiterlijk van het pand.
Na 1621 is de bewoner de Vorster, een overheidsfunctionaris met soms re-
gionale bevoegdheden. 
In 1676 werd het verkocht aan een rijke brouwer en herbergier wiens eigen 
pand tijdens oorlogshandelingen in vlammen was opgegaan. Ook toen is er 
geen omschrijving van gemaakt.
Verder wordt het als zodanig nog vermeld in het verpondingsregister (soort 
onroerendgoedbelasting) van 1755. In het register van 1777 wordt het niet 
meer genoemd. Het pand is waarschijnlijk voor 1777 gesloopt.
Men mag aannemen dat het een van betere panden in het dorp is geweest, 
gezien het gebruik ervan. 

Ontwikkeling van de route
Inmiddels hebben 4 kunstenaressen uit de eigen gemeenschap een aantal 
ontwerpen gemaakt, zowel voor de kunstwerken als de informatieborden. 
Uit deze ontwerpen is een selectie van 6 objecten gemaakt in samenwerking 
met de Werkgroep Beeldende Kunst en Cultuur Reusel-de Mierden. Ook het 
ontwerp voor de borden is gekozen.
De route is door de Heemkundekringen ontwikkeld en wordt momenteel uit-
gewerkt. 
Een datum waarop de route geopend zal worden is nog niet bekend. 
Wij houden u op de hoogte.
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