
De map van Verhoeven       sjef driessens jan 2000
Verhoeven, secretaris van maatschappij de Heerlijkheid Sterksel

Toen de heer Verhoeven in 1965 al een hoge leeftijd had, heeft hij op Sterksel een lezing 
gehouden over maatschappij de Heerlijkheid Sterksel.
Van deze lezing is door mij destijds een bandopname gemaakt en aan de hand waarvan een 
publicatie in de Heemkroniek is verschenen.
De heer Verhoeven heeft er toen op gewezen dat er een kaart in kleur was met plannen om van
Sterksel een villa dorp te maken. Deze kaart is onlangs tevoorschijn gekomen en we treffen er
dreven en lanen met villa’s aan, een stadion met waarschijnlijk een paardenrenbaan en verder 
een groot zwembad met een apart damesbad. 
Ik heb jaren later, de Hr. Verhoeven was toen overleden, de weduwe Verhoeven enkele malen 
in Tilburg bezocht en gevraagd  of zij nog gegevens over de Maatschappij had. Zij vertelde 
dat de hr. Van Oirschot  de stukken geleend had omdat hij werkte aan een uitgave “Sterksel 
een Zaligheid Apart”.  Een en ander in opdracht van de Rabo-bank. Mevr. Verhoeven heeft 
mij toen gezegd dat ik de stukken mocht hebben; ik moest deze maar bij de hr. Van Oirschot 
gaan halen. Dat laatste heb ik niet gedaan. Het was voor mij geen grote verrassing dat in de 
jubileumvergadering  door de hr. Van Oirschot de betreffende stukken, in een map, aan de 
Heemkundekring werden aangeboden. 
Maar nu terug naar de map; deze bevat correspondentie van de maatschappij de Heerlijkheid 
Sterksel, inventarislijsten van Grand hotel Sterksel, verkoopboek met percelenkaart bij het 
faillissement van de maatschappij en verslagen en correspondentie van de raad van de 
gemeente Soerendonk. (de dorpen Soerendonk, Gastel en Sterksel vormden samen de 
gemeente Soerendonk en de heer Verhoeven zat namens Sterksel in de Raad.)
Voor het onderzoek van de map heeft de heemkundeverening kopieen van de documenten 
gemaakt want sommige stukken waren zo fragiel dat ze niet hanteerbaar waren.
Wat we aantreffen kunnen we in volgende hoofdstukken opdelen:
1. Maatschappij de Heerkijkheid Sterksel
2. Grand hotel Sterksel
3. Verkoopboek
4. Gemeente Soerendonk
 
We zullen ons hier beperken tot punt  1.   

Maatschappij de heerlijkheid sterksel

We treffen een opstel aan dat de hr. Verhoeven heeft opgetekend aan de hand van 
herinneringen uit de tijd dat hij secretaris van de Maatschappij was. Hij heeft dit gebruikt voor
een lezing in de zaal van M. Engelen – Hikspoors op maandag 29 maart 1965 s’avonds om 8 
uur.” Opkomst en ondergang van De Heerlijkheid Sterksel”
Van deze lezing heb ik destijds een bandopname gemaakt en aan de hand waarvan in de 
heemkroniek  een  Sterksel-nummer is gewijd

Het landgoed “De Heerlijkheid Sterksel” werd van de familie van Best-Pompen voor de 
somma van f.300.000.— gekocht.
Ten behoeve van de verkopers, de familie van Best-Pompen , bleef op het landgoed een 
hypotheek  gevestigd ten bedrage van f.270.000.— en waarvan het eerste jaar f.982.—werd 
afgelost



Een drietal waardebepalingen gedaan in sept/nov 1915; waaronder: 
Een kapel met begraafplaats, een heerenhuis, een jachthuis en zestien boerderijen
Verder 1662 ha gronden waarvan 325 ha bosschen
Van het geheel bevonden zich 1641 ha onder de gemeente Soerendonk; 19 ha onder de 
gemeente Heeze en 2 ha onder de gemeente Leende
De volgende bedragen kwamen uit de bus:
Door M. v.d. Broek, directeur katholieke landbouw-winterschool te Boxtel 347.800.-- guldens
Door Bureau voor Ontginning en Grondverbetering te Zwolle 398.786.61 guldens
Door Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem 336.502.—guldens

Het eerste jaarverslag loopende van 28 juni 1915 tot 30 april 1916
Aan kapitaal werd door de aandeelhouders f.260.750.— gestort
In de loop  van het jaar werd bij de Eindhovensche Bankvereeniging een crediet geopend tot 
een bedrag van f.60.000.—
Aangekocht werden meststoffen, zaden, voederartikelen, 9 paarden, 14 ossen, werktuigen en 
gereedschappen ter waarde van f.73270.—
Een gedeelte van de ontginning werd uitgevoerd onder leiding van de hr. Veenhuizen van het 
ontginngsbureau uit Zwolle; de aanleg van wegen en waterlopen onder leiding van de 
directeur D. Willems.
Van de bestaande boerderijen werd een gedeelte in eigen gebruik genomen terwijl 5 
boerderijen nog in verhuur zijn voor f.1990.—per jaar
Op 30 april waren op het landgoed 117 personen werkzaam, waaronder 2 opzichters en er 
werd f.29.440.—aan arbeidsloon uitbetaald
Op levend materiaal, werktuigen, opstand en de oprichtingskosten werd f.2.330.—
afgeschreven
Het boekjaar werd afgesloten met een saldo-verlies van f.4.438.—
De stukken zijn ondertekend door de directeur D. Willems; namens de commissarissen P.G. 
Buskens en Fr.v. Twaalfhoven; de  raad van beheer M.G. Bervoets en W.R.C.  Pessers 

De houders van de preferente aandelen waren de volgenden:
Amersfoort: Kamerbeek
Antwerpen: Josien
Den Bosch: Bisdom
Eindhoven: Raming
Geldrop: Pessers
Den Haag: v. Moorsel en Perquin
Rotterdam: Bervoets, Buskens, v. Gils, Hertzberger,Jungerhans, Kamerbeek, v. Twaalfhoven 
en Werner
Rijnsaterwoude: Noordman
Sneek: Bervoets
Tilburg: Droge
Vaasen: Bervoets
Venlo: Kamerbeek
Het waren fabrikanten of handelslieden en veel familie of  bekenden van elkaar



Brief met datum 23 November 1916 van het Bisdom van ’s-Bosch
L.S.
Uit de oprichting van de parochie Sterksel blijkt ten duidelijkste, dat de ”Heerlijkheid van 
Sterksel” door ons gesteund wordt in het vertrouwen, dat de Heerlijkheid in de toekomst 
geheel in katholieken geest zal geexploiteerd worden
                                                                     De Bisschop van ’s Bosch
                                                                     w.g.        W. van de Ven

Een schrijven met datum 10 jan 1917 van Goudriaans uit Delft waarin rekeningen vermeld 
zijn ten bedrage van f.12.650.--.( Uitgaande van de volgende offerte moet de lengte van het 
eerste aangelegde smalspoor 3000m zijn geweest) 

Een offerte met datum 19 jan 1917 van Goudriaans uit Delft voor de aanleg van een 
smalspoor met een spoorwijdte van 70cm en 4 wissels voor een bedrag van f.6.085.--. 
(Uitgaande van 392 rails van 7 m komen we op een lengte van 1400 m en met het eerder 
aangelegde gedeelte op een totaal van 4400m)

Het tweede jaarverslag lopende van 1 mei 1916 tot 30 april 1917
We zien een waardevermeerdering van de onroerende goederen van f.80.000.—
Verkoop van hout brengt f.43.000.— op en de oogst f.45.000.—
Er wordt afgeschreven voor een bedrag van f.10.169.— en aan arbeidslonen, meststoffen, 
zaden,voederartikelen en veldinventaris 170.000.—uitgegeven.
Met een netto-winst van f.21.623.—gaat het de goede kant op
Er wordt meer kapitaal in de maatschappij gestoken: een obligatielening van 325.000.— is 
aangegaan en bij de Hanzebank  heeft men een crediet van f.58.000.—

Een offerte met datum 16 maart 1917 van gebr. Raijmakers, ijzerwaren en jachtartikelen te 
Eindhoven waarin een opgave van prijzen van diverse timmermansgereedschappen

Een offerte met datum 19 maart 1917 van H.H. van Mierlo, ijzerwaren en borstelwerk te 
Eindhoven; het gaat hierbij om dezelfde gereedschappen. Een handzaag 24” kost hier f.2.60 
en bij Raijmakers f.2.75

Het derde jaarverslag ditmaal per 31 mei 1918 afgesloten.
Er was niet veel beweging in het aandelenkapitaal en er werd een hypotheek ten bedrage van 
f.5.500.—verleend op verkochte gronden.
Er waren 242 personen werkzaam tegen vorige jaar 138; 4 opzichters tegen het vorige jaar 2
Aan arbeidsloon werd f.128.746.—uitbetaald. Meststoffen, zaden, planten, voerderartikelen, 
werktuigen, gereedschappen, machines en een electriciteitscentrale werden aangekocht ten 
bedrage van f.145.000.—
Verder werden aangekocht 14 paarden, 17 trekossen, 38 stuks jongvee en 2 stieren, dat alles 
voor een bedrag van f.33.000.—
Er werden 3 veulens geboren en 18 kalveren; al met al had de maatschappij 96 stuks rundvee, 
31 paarden, 30 ossen en 65 varkens
De aanleg van wegen en waterlopen werd voortgezet evenals de ontginning van woeste 
gronden
De bouw van 6 arbeiderswoningen werd dit jaar voltooid en deze werden aan eigen arbeiders 
verhuurd; het hotel kwam gereed en werd aan N.V. Grand Hotel Sterksel verhuurd



Er werden 2 grote veestallen en een kunstmestschuur gebouwd naar eigen ontwerp van 
directeur Willems
Aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen werd 30 are grond verkocht voor 
de bouw van spoorhuisjes (3 stuks)
De opbrengsten van de oogst bedroegen f.118.000.— tegen vorig jaar f.45.000.-- ; door de 
verkoop van hout werd f.93.000.-- ontvangen 
De waarde activa was opgelopen tot f.1.414.000.--; daar tegenover was een obligatielening 
aangegaan van f.325.000.— en een crediet bij de Hanzebank van f.232.000.—
Het boekjaar werd afgesloten met een netto-winst van f.15.830.— en er kon 5% dividend 
uitgekeerd worden

Een schrijven, gedateerd October 1919 van N.V. De Heerlijkheid Sterksel aan aspirant 
aandeelhouders (wordt onverkort weergegeven)
L.S.
De N.V. De Heerlijkheid Sterksel gevestigd te Sterksel en gelegen aan de spoorlijn Eindhoven
– Weert is van een onbekend oord, waar slechts enkele boeren het land bewerkten, in vier 
jaren tijds veranderd in een alom bekend grootsch opgezet ontginnings-boerenbedrijf, zoals 
ons land er slechts weinige kent.
Om U eenig denkbeeld te geven van de vlucht welke deze vennootschap genomen heeft diene,
dat de oorspronkelijke eigendommen een aaneengesloten oppervlakte beslaan van 1700 H.A. 
en daaraan zijn toegevoegd het zeer vruchtbare landgoed ”Heughten” ter grootte van 399 H.A.
en eveneens een uitstekend terrein van ongeveer 77 H.A., zodat de totaal oppervlakte thans de
2176 H.A. benadert. Hiervan zijn ontgonnen 725 H.A. en beboscht 460 H.A. terwijl steeds 
met alle kracht aan de ontginning wordt doorgewerkt. De ontginningen worden op de voet 
gevolgd door het z.g. boerenbedrijf. Naast de 41 paarden en 27 ossen welke voor de 
ontginning gebezigd worden, grazen dan ook 14 veulens en een 140 tal koeien op de reeds 
malsche weiden, waarvoor tevens, aan hooge hygienische eischen voldoende, stallen gebouwd
zijn, terwijl ook de varkensfokkerij (ruim 60 stuks) goede resultaten opbracht.
Door de gelukkige omstandigheid, dat de eigendommen van Sterksel ruim 3.5 meter glooiend 
afloopen en de z.g. Sterkselsche Aa er langs loopt maakte het mogelijk een vernuftig 
gevonden systeem van kanalisering te maken, zoodanig dat de Directie ten allen tijde de 
waterhoogte in de hand heeft, hetgeen voor een ontginning een onschatbaar voordeel is.
De maandelijksche rapporten van de technische commissie, met den directeur van de 
R.K.Landbouwschool te Boxtel, den Heer v.d. Broek als secretaris, spreken dan ook geregeld 
met lof over  den stand van den oogst, welke opbrengst voor dit jaar wordt geschat op 
f.199.400.-- . Daar inmiddels bij de nieuwe pastorie en de aangewezen plaats voor de nieuwe 
kerk reeds een aan alle eischen voldoende schoolgebouw verrezen is, beginnen zich reeds 
meerdere gezinnen te Sterksel te vestigen, hetgeen geregeld voortgang zal hebben nu de 
gronden gedurende deze vier jaren zoodanig bewerkt zijn, dat een boerenbedrijf loonend te 
vestigen is. Reeds zijn verschillende verkoopen tot stand gekomen varieerend tusschen 
f.1200.—en f.1700.—per H.A.  Wanneer we in aanmerking nemen dat de gronden met 
inbegrip van bosschen en van alle gebouwen enz. voor slechts gemiddeld f.530.—per H.A. op
de balans staan, dan zal niemand durven tegenspreken, dat de N.V. de Heerlijkheid Sterksel in
alle opzichten soliede is. Stil gezeten kan er echter niet worden en waar gewerkt wordt is geld 
noodig. Daarom heeft de Raad van Beheer besloten , na bekomen goedkeuring van den Raad 
van Commissarissen een bedrag van f.5.000.000.— aan aandeelen van f.1000.--  op de markt 
te brengen, teneinde zoowel de aankoopen bovengenoemd te voldoen als te voorzien in 
kasmiddelen. Dat Sterksel een alleszins soliede en veilige geldbelegging is blijkt  ten 
overvloede uit het feit dat over het afgeloopen jaar een dividend zal worden uitgekeerd van 
6% terwijl uitkeering van een hooger percentage zelfs mogelijk is.



De Raad van Beheer wenscht echter de eenmaal aangenomen richting, namelijk de positie van
de vennootschap zo sterk mogelijk te maken, niet te veranderen, zoodat deze gelden in de 
vennootschap blijven, waardoor dan tevens de soliditeit, ook voor nieuwe inschrijvers, wordt 
verhoogt. Waar de N.V. de Heerlijkheid Sterksel er dus in alle opzichten goed voor staat,  is 
het ook geen wonder dat van deze leening reeds f.185.000.--  genomen is en kunnen 
ondergeteekenden nieuwe aandeelen aan de markt brengen met de volkomen zekerheid een 
waardevol beleggingsobject aan te bieden. Wij verzoeken U bijgaand inschrijvingsbiljet voor 
of op 5 november a.s. in te zenden onder bijgaand adres, daar de inschrijving op dien datum 
wordt gesloten.
                                                                          De N.V. de Heerlijkheid Sterksel
                                                                                De Raad van Beheer
                                                                          M.G. Bervoets, President
                                                                          W.R.C. Pessers, Secretaris

Agenda voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van N.V. de 
Heerlijkheid Sterksel te houden op donderdag 3 Februari 1921 ‘s middags 2 uur in Grand 
Hotel Sterksel 
(er zijn geen verdere gegevens aanwezig)

Beklag van directeur Willems gebruikt op de aandeelhoudersvergadering in 1922
(wordt onverkort weergegeven)
Aan de Heeren Aaandeelhouders N.V. De Heerlijkheid Sterksel
M.H.
Zoals gezegd werd er door mijn tegenpartij op 27 Maart j.j. eene commissie benoemd, die tot 
taak zou hebben den toestand van de N.V. te bestuderen en de mogelijkheid van reorganisatie 
te onderzoeken. In mijne hoedanigheid van directeur der N.V. juichte ik dit plan toe, dat nu 
eindelijk een grondig onderzoek de zaak zou zien geschieden en dat ik daarbij de hoop 
koesterde dat er mogelijk zou bestaan dat de Heeren welke deel uitmaakte van deze 
commissie, denkelijk ook de steun van de regering zouden bekomen voor het verder in 
waarde brengen van Sterksel en Huechten. Geheel in deze meening heb ik dan ook eens een 
schrijven gericht den Hoogedel. Gestr. Dr. Deckers, lid de Tweede Kamer, die dan ook deel 
uitmaakte van de reorganisatie – commissie, op dit schrijven heb ik echter nooit antwoord 
ontvangen. 
In het rapport hetwelk door mijne tegenpartij is uitgebracht wordt o.a. gezegd; “In dier 
vergadering werd den directeur de N.V. den Heer D.D.O. Willems gehoord; terwijl Ir. Deckers
en de Nes zich op Sterksel persoonlijk op de hoogte stelden, de een wat betreft het technische 
gedeelte en de ander wat betreft  de boekhouding en het financieele gedeelte en 
dienaangaande rapport uitbrachten aan de kerncommissie.
Het bovenstaande is waar, in zooverre, dat wanneer ik gehoord ben er mij geen andere vragen 
zijn gesteld, dan nopen de z.g. oprichtersterreinen. Naar de verschillende oorzaken der diverse
oogsten, welke wij in het verleden gehad hebben is mij niets gevraagd en alhoewel al de leden
welke van deze reorganisatie – commissie deel maken het zeer goed weten, dat de jacht voor 
een groot gedeelte schuld is aan den huidige toestand, wordt er met geen woord gerept  of 
gezegd  over de jacht of wildschade.
In mijn diverse brieven aan Monseigneur Princen, zoowel als aan al de leden van den Raad 
van Commissarissen en aan de Heren van de Commissie van reorganisatie, schrijven d.d. 23 
Juli j.l. gericht aan bovengenoemde Heeren vergaderd in cafe Loos, stelde ik voor , eene 
Commissie te benoemen , waarvan twee leden  benoemd door de Heeren en twee leden door 
mij zelven en dan aan het hoofd  een bekende en algemeen geachte Dr. In de rechten, om hier 



ter plaatse te onderzoeken, of ik wel degelijk de rechte man ben geweest op de rechte plaats 
en of ik met beleg en doorzicht en ook deskundig of niet deskundig heb gewerkt.
Zeggende in dit schrijven, indien er naar grondig onderzoek bevonden wordt dat ik in het een 
en ander foutief ben geweest, zal ik mij aan de maatregelen welke de Heeren  dan nemen 
willen onderwerpen, maar indien het bewezen is, dat ik Sterksel met kennis en beleid beheerd 
heb dan moet ik ook het opperbeheer  van Sterksel behouden etc. etc.
Ik vraag dus aan de Heeren Aandeelhouders van de N.V. welke hier vergaderd zijn, is het 
teveel gevraagd wanneer ik een voorstel doe om de zaak onpartijdig goed en nauwkeurig  ter 
plaatse te doen onderzoeken?
Want wie van de Heeren  der reorganisatie – commissie  deel uitmaken kan over mijn 
bekwaamheid oordelen? Is het den HoogEdel. Gestr. Heer Deckers, welke naar ik meen nooit 
hier ter plaatse is geweest? Is het Dr. J. van Best? Is het den Pastoor van Sterksel? Is het den 
Heer van Nes? Is het soms den Heer Deckers, landbouwconsulent  uit den Bosch, die hier in 
den winter een paar keer is rond geweest, wanneer de sneeuw lag en die dan nog eens is 
geweest in den loop van de maand Mei en dan ook dien dag te Huechten in tegenwoordigheid 
van den ZeerEerw. Heer Pastoor aan den opzichter Scheepers  zei dat ik de haver te Huechten 
te laat gezaaid had? Wanneer ik 130 H.A. haver moet zaaien, kan men deze dan op eenzelfde 
dag zaaien? Hier op Sterksel en zoowel als alle groote bedrijven wordt er te vroeg gezaaid, 
maar wie dan ook een groot bedrijf kan leiden, zorgt dat op de hooge gronden eerst wordt 
gezaaid, op middelhooge wat later en op de moerasige en lage gronden nog wat later.
!!!!!!  blad II
Met het plan tot bijstorting kan ik mij wel vereenigen, dit is ongeveer wat ik altijd gezegd heb.
De verdere berekening van de reorganisatie – commissie komt op het zelfde neer, dat ik altoos
heb gezegd, doch er dient te worden opgemerkt , dat er in de eerste jaren geen mogelijkheid 
zal bestaan  om met f.20.000.--  werkloon 400 H.A. in cultuur te brengen en deze in cultuur 
zijnde gronden op degelijke wijze te onderhouden en den oogst ervan ten gelde te maken.
De bemesting  is ook te laag, maar van een andere zijde kan de bruto opbrengst wel verhoogd 
worden, zoodat ik me wel kan vereenigen met het eindcijfer.
Iets wat waar ik wel de aandacht op wil vestigen is, dat er in het rapport van de reorganisatie –
commissie  wordt gezegd, dat  de slechte toestand waarin  de N.V. is komen te verkeeren, 
grootendeels is toe te schrijven aan het niet onmiddellijk stichten van een boerendorp met 
grootere en kleinere boerderijen. Ik vraag me af, hadden wij hier nu kleine en groote 
boerderijen gesticht, wat hadden wij nu op den oogenblik nog gehad? Ja wat was er van 
Sterksel terecht gekomen, indien  de Heeren jagers dezelfde konijnenfokkerij er op na hadden 
gehouden zooals nu is geschiedt en dit tegen den wil en dank van den directeur.
Verder kom ik onder voorbehoud van al mijne rechten op reeds gedaan voorstel terug. Wil 
men mij benoemen als afgevaardigde commissaris zonder ander salaris, vuur en licht en 
onderhoud van mijn tuin, met recht dan de gronden van mijne kinderen te mogen exploiteren, 
dan zal ik mijn eervol ontslag als directeur nemen, mits dat er voldaan worde aan de belofte 
welke mij is gedaan aangaande eene levensverzekering en dat ik 10% in overwinst bekom, 
zoodra er overwinst is. 
Ik durf in elk geval wel hopen dat aan mijn rechtmatig voorstel zal worden voldaan om in den
door mij voorgestelde zin eene commissie te benoemen, teneinde dan uit te maken indien ik ja
of neen de rechte man op de rechte plaats ben geweest en indien wat ik nog beweer en altijd 
heb beweerd aangaande de geleden wildschade wel degelijk de waarheid is.
In deze hoop teken ik,  Hoogachtend, Ued. Dw. Dr.

Vergelijking van de opbrengst van den oogst te Sterksel door de Hr. Willems met datum 13 
augustus 1922.(hier en daar kort samengevat)



Tijdens dat er de hand werd gehouden aan toezicht der Jacht (konijnen-fokkerij), liefhebberij 
van de WelEd. Heer Bervoets, President van den Raad van Beheer der N.V. De Heerlijkheid 
Sterksel en sinds de konijnen, op order van den directeur, en tegen wil en dank van den Heer 
Voorzitter, bijna totaal uitgeroeid, want totaal zijn ze nog niet uitgeroeid, doch indien 
ondergetekende aan het hoofd de zaak blijft zal hij daar wel zorg voor dragen, want bij den 
directeur is de leus: eerst zorgen dat er geen schade komen kan aan de vruchten, gewassen en 
jonge plantsoenen en dan het plezier; maar geene liefhebberijen die schade aan de zaak 
veroorzaken.
In 1920/1921 hadden wij hier TACHTIG hectaren meer in cultuur dan in 1921/1922
De opbrengst van 1921/1922 was f.23.628.--
Het jaar daarna, wanneer de prijzen  van haver de helft minder waren en twee derde minder 
voor stroo, was de opbrengst f.59.733.—
Bovendien gaven wij aan de Heer Noordman, circa f.800,-- aan waarde van Hooi voor 
geleden wildschade en aan De Heeren Broekhuizen en Lommersen volgens onderlinge 
overeenkomst 15.000 kilos hooi, maakt f.1200.—
Wanneer daar de schade bijgevoegd wordt van hetgeen de konijnen op hebben gegeten in de 
weilanden, hoeveel schade deze dieren  gedaan hebben aan de bieten, knolrapen en 
aardappelen, door de kuilen van de aardappelen bloot te maken wanneer zij in de winter 
gebrek aan voeder hadden en wanneer wij dan eens gaan rekenen  dat wij in 1920/1921 meer 
dan het dubbele hadden kunnen maken van al deze producten dan kan men gerust beweren dat
er in dat jaar  alleen meer dan f.100.000.—schade door de konijnen is ontstaan.
Wanneer wij dan eens nagaan dat de rogge, haver, stroo en hooi, alsook de andere producten  
meer dan drie maal duurder waren gedurende de oorlogsjaren, mag men dan niet met 
gerustheid beweren dat er door de JACHTLUST meer dan twee ton verloren is gegaan.
Hier dient te worden opgemerkt dat de haver in het begin  van den nieuwen oogst 1920/1921 
wel een tijd lang heeft gestaan aan f.23/24, zelfs f.25 per 100 kilos.
Er wordt een schatting gemaakt dat er zoo’n 20.000 konijnen moeten hebben gezeten.
Hr. Willems beweert dat de JACHT en bijgevolg de Heer M.G. Bervoets, Voorzitter van de 
N.V., hier voor een groot gedeelte de schuld is dat de N.V. op den oogenblik in moeilijkheden 
verkeert. En ik vraag dan ook aan elk weldenkend mensch , indien degenen die daar hetzij 
moedwillig, hetzij niet moedwillig  de schuld van zijn er dan de gevolgen niet van moeten 
dragen. Nog te meer  dat genoemde Heer M.G. Bervoets, mij ondergetekende, de schuld zou 
willen geven dat de N.V. in dezen toestand verkeert.
Neen, het is de Directeur niet, maar de Heer Voorzitter van de Raad van Beheer, die ontslagen 
moet worden, en dat de Raad van Beheer, die nu benoemd moet worden, dan den Directeur 
maar eens machtigt om gerechtelijk de wildschade te doen terugbetalen, dan zal Sterksel wel 
flink in orde komen.
STERKSEL, den 20 Juli 1922                             WILLEMS

 Huurovereenkomst van 6 maart 1923 met G.Teeuwen, tuinman, van aspergevelden ter grootte
va 2 H.A. en deel uitmakende van de kadastrale nummers 382 en 383
Namens de Maatschappij ondertekend door J.G. Noordman, directeur

Koopovereenkomst van 25 april 1923 voor G. Tromp, landbouwer te Horsen, van boerderij de
Pan met 6 a 7 H.A. bouwgrond. Prijs f.550.— per H.A. voor de bouwgrond; f.300.— voor de 
bestaande schuur en de nieuw gebouwde boerderij over te nemen tegen kostprijs.
Namens de Maatschappij ondertekend  door J.G. Noordman



Aandacht punten:

Broeders van st jozef providentia 
Familie Lommerse
Familie v. Hienen
f. v. Dijk
De N.V. stelde 1 H.A. grond gratis ter beschikking indien een aandeelhouder zich in sterksel 
vestigde
Voorbeelden hiervan: Ekelhof; tuinderij welke f.v. Dijk kocht; noordman aan de dreef; pa v. 
Eijk hotel st Paul; 
16 boerderijen: averbodeweg 4, past p thijssenln scheepers en reuten, beukenln bongers en 
cox; vonderweg 2; heezerweg 2 waaronder een cafe; vlaamseweg 1; ten brakeweg 1 v.d. 
meijden;langs huize sterksel;panhoeve oud?? Past p thijsenlaan v geffen

Houtzagerij tussen kanaaltje en de dreef

Houtdisteleerderij  burgers  + arbeiderswoningen ernaast
Broeders providentia begonnen

Burgerwacht en schietberg

Boomgaard pastoor thijssen schuur aan straatje met toog onder de kunstmest

Adriaan v. Hienen willems met rijtuig op inspectie

Cantine waar koperslager v.bussel

Kermis ingesteld op pinksteren minder verlet voor de arbeider s van de NV

Kanaaltje graven volgde de gracht waarmee sterksel in de middeleeuwen omgeven was

Moeder v ber cox heeft gediend bij pompen en heeft gewoond verbeek en later st paul

Woningen maatschappij averbodeweg 2 ; bij bovee 2 ; cox 2; vlaamseweg 2; past p thijsenln 
2+4

Willems naast makelaar ook weg en waterbouwdeskundige

Moeder strauven als dienstmeisje in grand hotel; pa strauven heeft haar leren kennen op 
heeze-kermis

Hikspoors koetsier voor het hotel haalde gasten van station

Electriciteit bedrading op isolatortjes

Kunstmest in volle zak in de grond derks


