
Lezing van Verhoeven. 'VERHOEVEN, ADMINISTRATEUR VAN DE MAATSCHAPPIJ 
Sjef Driessens, maart 2009. 
Op uitnodiging van de heemkundekring heeft de Heer Verhoeven, voormalig administrateur van de 
maatschappij, een lezing gegeven over ” opkomst en ondergang van N.V. De Heerlijkheid Sterksel 
“ De bijeenkomst werd gehouden in de zaal van M. Engelen – Hikspoors op maandag 29 Maart 
1965 om 20.00uur. Ik heb destijds een bandopname gemaakt van de lezing van de Heer 
Verhoeven en nu op schrift gezet als volgt:

Bepaalde dagen zijn de mens gegeven om te herdenken wat het leven gebracht heeft, bijzonder 
denk ik aan mijn werken op Sterksel, nu wordt ik in de gelegenheid gesteld hierover nog eens iets 
te vertellen, hiermede ben ik enigermate vereerd, men moet niet te zware eisen stellen, het is lang 
geleden, ik put de details uit herinneringen, dus het zijn geen officiële gegevens. 

Jammer genoeg zijn alle oude stukken en boeken beschadigd en verloren gegaan, bij de liquidatie 
van de Heerlijkheid Sterksel zijn de bescheiden door curatoren naar het Paleis van Justitie in Den 
Bosch overgebracht na eerst gecontroleerd te zijn door de accountant en dienst van de Hanze 
Bank. 

Het landgoed, groot ca 1663 Ha, is destijds in optie gegeven aan de Heer D. Willems, afkomstig uit 
Belgie, en was volgens mijne papieren toen eigendom van de familie Mr. Dr. J. v. Best uit 
Eindhoven, uit een erfenis van de familie Pompen, deze heer is ook op Sterksel begraven.

Volgens de Staatscourant heeft de oprichting van de N.V. De Heerlijkheid Sterksel plaatsgevonden 
op 27 Juli 1915, de akte is gepasseerd door notaris Mertens uit Geldrop. 
De duur van de vennootschap werd aangegaan voor de tijd van vijftig jaar, het doel was het 
aankopen en exploiteren van het onroerend goed van N.V. De Heerlijkheid Sterksel, gelegen in de 
gemeenten Soerendonk, Heeze en Leende. gem.Soerendonck 1642 Ha; gem. Leende 19 Ha en 
gem. Heeze 2 Ha. Totaal 1663 Ha.

 
De exploitatie van het goed zou bestaan in het tot stand brengen van een z.g. tuinstad, door het 
stichten van villa’s, kleine boerderijen, boomkwekerijen, groenteteelt, het verkopen en verhuren 
van gronden en gebouwen. 
Tevens heeft de vennootschap ten doel de exploitatie van onroerende goederen in het algemeen, 
het oprichten en het deelnemen in handels zaken en nijverheids- ondernemingen, alsmede het 
aangaan van hypothecaire of andere geldleningen. 
Het kapitaal bedroeg bij de oprichting Fl. 760.000,--; direct gestort Fl. 150.000,-- ofwel 30% van de 
geplaatste aandelen. 
De oprichting werd door de navolgende heren tot stand gebracht: M. Bervoets koopman Rotterdam 
W. Pessers fabrikant Tilburg A. Perquin architect Rotterdam G. Raming fabrikant Tilburg P. 
Buskens architect Rotterdam P. v. Moorsel koopman Den Haag R. Jungerhans koopman 
Rotterdam F. Twaalhoven accountant Utrecht F. Bervoets grondbezitter Vaessen J. Kamerbeek 
beheerder Boerenleenbank Venlo G. Droge fabrikant Tilburg.
Uit deze heren werd een Raad van Beheer en een Raad van Commissarissen benoemd, President 
Commissaris werd de heer M.G. Bervoets uit Rotterdam, als Directeur voor de algehele leiding de 
heer D. Willems. 

De exploitatie van het landgoed werd direct flink aangepakt, een taxatie en een goede voorlichting 
werd in november 1915 gegeven door navolgende instellingen: M. v.d. Broek Directeur Landbouw 
winterschool te Boxtel; Bureau voor Ontginning en Grond- verbetering te Zwolle; Nederlandse 
Heide Maatschappij te Arnhem. 
Deze gaven haast een overeenstemmende schatting met als totaal Fl. 350.000,--. Specificatie: 
Bouwland 89 Ha Grasland in cultuur 30 Natuurweide 45 Broekgronden 90 Zandverstuivingen 120 
Hoge heide 380 Middelhoge heide 360 Lage heide 200 Wegen en waterlopen 2 Ondergrond 
bossen 324 dit komt neer op ca Fl. 220,-- per Ha en hierin waren ook 16 boerderijen inbegrepen.

Een kapel met begraafplaats en een herenhuis waren niet in de taxatie opgenomen.
De kapel en de begraafplaats werden in bruikleen afgestaan aan het Bisdom Den Bosch, eerste 



pastoor werd de zeer eerwaarde heer P. Thijssen, gedurende mijn verblijf op Sterksel werden 
regelmatig alle plechtigheden in dit kerkje verricht, het was wel bekrompen, maar hieraan raakte 
men wel gewoon. 

De pastorie was toen enige jaren gevestigd in het landhuisje (jachthuis) op den weg naar het 
station, de pastoor heeft enige tijd later zelf een pastorie gebouwd, de nieuwe kerk is gebouwd 
nadat de N.V. was geliquideerd. De meest personen konden na de verkoop op de boerderijen 
blijven wonen tegen een redelijke huur,de eisen van deze personen waren ook zeer beperkt, de 
meesten hadden hierbij nog een stukje grond in pacht waarop ze de benodigde groente en 
aardappelen konden verbouwen. 

In hoofdzaak waren dit de families Hikspoors, van Hoof, Schepers en Cox; ben ik goed ingelicht 
dan wonen nog verschillende kinderen van deze families op Sterksel of in de omgeving. 

Er werden 200 werklieden aangetrokken uit Sterksel, Maarheeze, Heeze , Someren en zelfs uit 
Belgie o.a. uit Ravels. Volgens mijn opvattingen verdienden deze meestal ongeschoolden 
arbeiders een goed loon en waren ze tevreden. 

De bodem, tot dien datum voor het grootste gedeelte renteloos, werd voor ca 80 tot 100 Ha 
drooggelegd en binnen afzienbare tijd herschapen in weide en bouwland. 
De plaats Sterksel, voor velen nog onbekend, werd wakker geschud en de ondernemende N.V. 
begon zeer actief te worden door verkoop van veldgewassen, aardappelen, rogge, haver etc. en 
de handel in vee, aankoop en verkoop. 

De afwatering van de vennen, toen bekend onder de namen “Peelven”, “Turfven” en “Stoeiing” 
werd intensief aangepakt, zelfs de bruggetjes werden niet vergeten, heden ten dage kan men 
waarnemen dat alles breed is opgevat en onder deskundige leiding. 

Gaandeweg werd door deze ontwikkeling de veestapel ruim uitgebreid, de jaarverslagen geven op 
zeker moment aan: 50 paarden (belgisch ras), 24 veulens, 80 koeien, 69 pinken, 20 kalveren , 2 
stieren, 60 varkens, 129 biggen en een 30-tal ossen. 

Met de paarden werd in hoofdzaak op het land gewerkt en het dagelijks vervoer geregeld. 
Met de ossen werd geploegd in de vennen en op de heide gronden, omdat dit voor de paarden te 
gevaarlijk was, dit systeem van ploegen is betrekkelijk kort geweest, deze dieren waren zonder 
meer te langzaam en dit had ook invloed op de werklieden. 

Bepaalde goede werktuigen voor het ploegen van de broek- en heide gronden had men toen nog 
niet, van tractoren werd toen wel gesproken maar onze ontginning had ze niet aangeschaft, wel 
beschikte men over grote heide ploegen en kon met het ontginnen van heide gronden regelmatig 
worden doorgegaan. 

De waarde van de gronden bleek bij zeer veel percelen van goede kwaliteit te zijn , na deze korte 
exploitatie was de opbrengst van de oogst in 1919 in totaal Fl. 150.717,57, wel moet men echter in 
ogenschouw nemen dat de nieuwe gronden terdege in de eerste jaren met prima kunstmeststoffen 
zijn bewerkt. 

De verkoop van boshout, gezaagd op meter lengte, was ook van betekenis en heeft ook voor zeer 
veel contant geld gezorgd. 
De Tilburgsche textielfabrieken waren zeer goede afnemers, doch begin 1919 – 1920 liep de 
verkoop terug doordat op een andere wijze in brandstof kon worden voorzien. 
Verschillen percelen bossen waren van de kaart, maar deze gronden werden wederom als 
ontginningsgronden aangemerkt. 
Het bedrijf werd intussen krachtig uitgebouwd, er was veel vertier en voor veel boeren uit de 
omtrek interesse, alsook werden er excursies ondernomen door enige landbouw scholen. 
De werkzaamheden waren goed verdeeld en stonden onder leiding van 5 bekwame opzichters; 
een was er belast met de ontginning , de ander met de verzorging en exploitatie van de bestaande 
boerderijen, een met de verzorging van het vee en tenslotte een welke verantwoordelijk was dat 
het machinepark goed functioneerde. 

De directie had zich ook opmerkelijk snel van goede landbouw werktuigen voorzien. De N.V. was 



in het bezit van de nieuwste dorsmachines, maai machines, aardappelpoot machines, machines 
voor het zaaien van rogge, haver etc. . 
Men was dit ook wel verplicht; anders kon men het seizoenwerk op een zeker moment niet meer 
aan. 
De verantwoordingsrapporten werden wekelijks door de opzichters ingediend en op het einde van 
het jaar konden de resultaten in grote lijnen worden vastgesteld; m.a.w. de winst op ontginning, 
overschot van de handel in vee, opbrengst veldinventaris etc. In de jaren 1920 – 1922 waren de 
uitkomsten verrassend laag, oorzaak betrekkelijk veel loon en onkosten en de zeer lage prijzen 
van de veldgewassen. 
De tijden waren toen al niet erg gunstig meer, men hield het hoofd koel, de directeur zette zich wel 
volledig in, alles werd nog eens goed gecalculeerd, maar de goede stoot tot een oplossing kon niet 
direct gegeven worden. 

Ik wil intussen nog even verder gaan met de lopende toelichting van de exploitatie van het bedrijf; 
er worden ook in de loop van de jaren aangekocht en gehuurd, ca 4000 meter rails met de nodige 
kiepwagens. 

Dit smalspoor doorkruiste zowat heel de ontginning. tenminste wat de verste punten betreft. Deze 
aanschaf bleek zeer verstandig te zijn geweest, want de zeer vele en zware vrachten konden op 
korte termijn en goedkoop worden afgevoerd. 
De tractie geschiedde meestal met paarden, ook had men het nog geprobeerd met een locomotief, 
maar deze machine bracht zeer veel moeilijkheden. 
De onkosten rekeningen van het onderhoud van de diverse machines werden steeds groter.

 Heeze was de plaats waar dit moest geschieden, deze aangelegenheid gaf moeilijke situaties en 
er werd toen gedacht aan een eigen smederij en timmerwinkel. 
De ruimten hiervoor hadden we naast de winkel en cafe van de familie Hikspoors. Binnen zeer 
korte tijd was alles volkomen ingericht, toevallig waren er ook enige timmerlieden en smeden 
onder de tewerkgestelde werklieden. 
De nieuwbouw en grote reparaties werden uitbesteed aan de firma H. Huybrechts; dit 
aannemersbedrijf uit Heeze heeft op Sterksel regelmatig werk gevonden. 

Met de verlichting was het ook treurig gesteld, ikzelf heb nog enige jaren met een petroleumlamp 
moeten werken en een kaartje leggen met dit licht ging nog wel.

Maar voor kantoorverlichting en verlichting van grote gebouwen (stallen) was deze methode niet 
meer bruikbaar. 
Over de aanschaf van een tweedehands zuiggasmotor voor de verlichting waren de heren het zo 
eens, officieel had men tot ’s avonds tien uur licht, in noodgevallen konden accu’s worden 
ingeschakeld. 
Van deze doorgaans goede verlichting hadden wij voorheen nog niet kunnen dromen en de 
petroleumlamp was spoedig vergeten. 

In het centrum van de plaats, tegenover het oude kerkje, werden enige oude boerderijen verbouwd 
en tot grote veestallen ingericht, deze zijn nu nog aanwezig. 

Deze nederzetting was de basis of liever gezegd het hart van de zogenoemde grote boerderij en 
ontginning. 
Van dit punt uit werd elke dag het werk verdeeld, controle op het vee gehouden, handel gedreven, 
dreigende moeilijkheden opgelost, in een woord hier was het hoofdkwartier gevestigd. 
Na een korte maar gedegen voorbereiding werd in een van de afdelingen kaas gemaakt; hiervoor 
had men enige vakkundige mensen aangetrokken, ik meen uit Bodegraven. 
Hiervan had men zich veel voorgesteld maar met dit gespecialiseerde vak kwamen ook 
moeilijkheden; namelijk een ziekte welke moeilijk was te achterhalen. 
Men was verstandig en kort en bondig werd de fabricage uitgeschakeld. 

Een goede bron van voorlichting op het gebied van de landbouw adviseerde onze directie witlof te 
gaan verbouwen. Deze teelt was in het begin inderdaad interessant maar na enige tijd waren de 
resultaten miniem te noemen, hoge bedrijfskosten en zeer lage prijzen. 
Conclusie geen teelt voor een groot bedrijf; hierop moet men zich speciaal toeleggen. 



In de jaren 1917 – 1918 stond men nog geheel in het teken van de eerste wereldoorlog en was het 
uiterst moeilijk aan goede arbeidskrachten te komen. 

Met medewerking van de regering werden ca 100 Belgische geïnterneerde militairen op de 
ontginning tewerk gesteld . 
Deze mensen verdienden een behoorlijk loon en we waren als groot bedrijf enigermate hiermede 
gered, al moet hierbij worden aangetekend dat het in bepaalde sectoren geen uitblinkers waren. 
Hun opzet was veelal om uit het kamp (Harderwijk) te komen. 
Er moet gezegd worden dat het systeem van samenwerking met de Nederlandse regering goed 
was te noemen. 

De Belgische soldaten waren ondergebracht in enige boerderijen (Vonderweg) nabij het station en 
men had voor een wel ingerichte kantine gezorgd. 
Groente, aardappelen, vlees etc. werden van de ontginning betrokken zodat de verzorging voor 
deze oorlogsjaren prima was te noemen. 

Van het allergrootste belang was de controle op het geheel en op de eerste plaats was er militaire 
Hollandse bewaking en bij een misstap of opstandigheid werden ze direct naar het kamp in 
Harderwijk teruggezonden. 
En hiervoor hadden ze respect want dan hadden ze geen extra toelage meer en het contact met 
hun familie werd beperkt. 

Het is wel interessant om nog te vermelden dat de geïnterneerden zich in hun vrije tijd goed 
konden amuseren, ze vormden kaartgezelschappen, hadden een zangvereniging, maar wel een 
voorbeeld van financiele offers was de oprichting van een harmoniekorps , bij de jaarlijkse kermis 
en ook in de omtrek en ook bij andere feestelijkheden gaven ze acte de presence. 
Dit was voor hen en de dorpsgemeenschap een gezellige en prettige afwisseling. 
De activiteiten van het korps werden steeds groter en hadden een goede invloed op hun 
mentaliteit; want het was voor hen hier toch maar een stille omgeving. 

De Belgische krachten zijn na afloop van de oorlog 1914 / 1918 successievelijk naar hun land 
teruggekeerd, deze afvloeiing had een tamelijk stil verloop. 

Men wist nauwelijks dat er een oorlog was geweest omdat Nederland daarbuiten was gebleven. 
Men kwam in een impasse wat betreft het verder in gereedheid brengen van de waterwerken. T
Toen begon men een experiment: men liet een vijftigtal werkeloze havenarbeiders uit Rotterdam 
komen. 
Maar deze hebben niet voldaan, zij wilden veel geld verdienen , weinig werken en waren lastig. 
Men was blij met hun aftocht en moest op deze afwateringskwestie iets anders vinden. 
Voor bepaalde werkzaamheden werd van de opzichters teveel tijd gevergd, de uitgestrektheid was 
te groot. 

In overleg met de Raad van Beheer werd in de twintiger jaren de heer J. Noordman als 
onderdirecteur benoemd. 
Meerdere malen heb ik kunnen ondervinden dat men een goede kracht had ingeschakeld, wij 
kunnen op een prettige samenwerking terugzien. 
Bij de bevolking was het ook een geziene figuur, was bijzonder muziekaal aangelegd en richtte een 
nieuw zangkoor op. 
Hij steunde de verenigingen en was een vriend van ons allen. Uit het voorafgaande blijkt dat er ook 
een dorpsvooruitgang was te bespeuren, zo moest er ook met de meeste spoed gewerkt worden 
aan de oprichting van een school voor de kinderen. 

De zeereerwaarde heer Pastoor P. Thijssen en onze directie hebben veel kostbare tijd geofferd om 
een tijdelijke school daar te stellen. 
De financiele steun van Rijk en Gemeente was zeer miniem maar de school kwam er. De heer A. 
Schilleman werd als hoofd aangetrokken en tevens bleek direct dat de stichting van de school een 
prima keus had gedaan. 



Op de hem eigen manier en reeds een gedegen schoolervaring achter de rug hebbende had hij 
alles spoedig voor elkaar. 
Melding van alle heuggelijke feiten te maken zou te langdradig zijn, men kon altijd op zijn 
medewerking en adviezen rekenen. 
Hij heeft veel voor de algemene ontwikkeling van Sterksel gedaan.
Hij was medeoprichter van de Burgerwacht, handboog, zangkoor, kermis comite en voorzitter van 
de R.K. Kiesvereniging. 
Verschillende lezingen werden door hem gehouden, festiviteiten in elkaar gezet, men kon met hem 
altijd over problemen praten en hij had altijd gespreksstof. 
In een woord hij was een goed mens. 

De heer D. Willems, Directeur, was van Belgische afkomst en was een werkzaam persoon, 
doorzetter, optimist. 
De ontginning speelde hem dag en nacht door het hoofd en zijn fantasie was onbeperkt. Dat hij 
durf en organisatievermogen had is wel in hoofdzaak gebleken bij de oprichting van de N.V. en ik 
sta er nog verbaasd van hoe hij verrassend snel een formatie van aandeelhouders bij elkaar had 
getrommeld. 
Men moet dan ook op de eerste plaats weten dat hij het gehele landgoed voor geruime tijd in optie 
had gekregen, terwijl op dat moment moet worden vastgesteld dat zijn bezittingen als vluchteling in 
zijn algemeenheid als beperkt moeten worden aangemerkt. 

Hij zag zich wel voor een zware taak geplaatst en droeg een grote verantwoordelijkheid tegenover 
zijn aandeelhouders, dit is soms niet onopgemerkt voorbij gegaan, vooral in de laatste jaren van 
het bestaan van de vennootschap. 
Hij kreeg veel kritiek en moest zich meerdere malen verantwoorden, zijn gezondheidstoestand had 
hieronder veel te lijden en tenslotte was zijn besluit genomen en keerde hij naar Belgie terug. 

Dit was voor de heer Willems een dissolutie, de tijden waren te slecht en hiertegen was deze 
krachtige figuur niet opgewassen. 
Hij heeft inderdaad de grote stoot gegeven tot de opkomst van Sterksel en nu is het een heerlijk 
mooi en landelijk stukje Brabant geworden. 
Enigermate moeten wij hem hier dankbaar voor zijn. 

Nadien is de heer J. Noordman enige jaren met de directie van de N.V. belast geworden, veel 
succes heeft zijn bewind ook niet kunnen boeken. 
Er kwamen meerdere economische spanningen, het werd schaars, de veldgewassen en het vee 
brachten niets op. 
De Raad van Beheer en de aandeelhouders kwamen al dichter bij het vraagstuk hoe een 
oplossing te vinden: grote reorganisatie of liquidatie. 
De stopzetting zou eerder komen dan we gedacht hadden. 

GRAND HOTEL STERKSEL. 
Bij de aanvaarding van mijn betrekking op Sterksel werd ik in eerste instantie ondergebracht bij de 
heer Dogge, stationschef. 
De heer Willems deed mij toen de toezegging dat er een hotel gebouwd zou worden; ik zou 
hiervan ook de administratie voeren en tegelijkertijd in dit gebouw worden gehuisvest. 
Dit vond ik prachtig, maar niets wees erop dat hiervoor enig werk was gedaan. 

Een tweetal jaren nadien was ik op een zondag met hem meegereden en zei hij plotseling en 
onverwacht tegen mij: waar zullen we het hotel bouwen. 
Dit gezegde vond ik zeer naïef , maar na geruime tijd werd aan mij door de Raad van Beheer 
opgedragen bij de gemeente Soerendonk een bouwvergunning aan te vragen. 
Na verder overleg en onder supervisie van de N.V. werd onder notaris Mertens te Geldrop op 20 
December 1917 een nieuwe vennootschap opgericht en wel N.V. Grand Hotel Sterksel. 



De oprichters waren: W. Pessers fabrikant te Tilburg, D. Willems te Sterksel en J. Honee te 
Eindhoven. 
Als eerste directeur werd benoemd de heer Honee, beheerder van de stationsrestauratie in 
Eindhoven. Het kapitaal van deze vennootschap bedroeg FL. 30.000.—en dit zou in hoofdzaak 
aangewend worden voor de exploitatie van het hotel. 
Met een goed georganiseerde klopjacht van de dorpsgroep en een fijn frans speechje van de heer 
Willems en alles was in kannen en kruiken. 
In de prospectus staat aangegeven: het hotel is voorzien met witte moderne ingerichte 
slaapkamers, badkamers met koud en warm water en douche. 
Verder is het gehele gebouw elektrisch verlicht en voorzien van eigen water en dus naar de laatste 
eisen ontworpen. Vanwege de vele bossen en vennen een prima recreatieoord. 
Een vaststaand feit was dat het hotel in het begin druk werd bezocht, de keuken was bijzonder 
goed, mede met steun van de ontginning. 

Zomer en winter waren de kamers volgeboekt. 
Er werden klopjachten op de zeer goed bewaakte jachtterreinen georganiseerd. Er waren twee 
bezoldigde jachtopzieners in dienst. 
Grote veranderingen dienden zich aan en door de intensieve reclame kwamen veel 
vakantiegangers en toeristen van buiten ons gebied. 
Met een woord: men was niet ontevreden over de gang van zaken. De flinke onbeperkte menu’s 
hebben vele jaren hierin een rol gespeeld. 

Na de oorlogsjaren hadden de goed gesitueerden er iets voor over om er eens uit te zijn. 
Maar de tijden gaan door en op den duur worden meerder Grand Hotels en ontspanningsoorden 
met concurrentie geopend. 
Na vijf of zes jaren worden reeds andere tijden meegemaakt. 
Ook in de jaarverslagen werd toen reeds van krappe winsten gesproken en de inzinking was een 
feit. 
Verontrustend was het nog niet doch de ondernemers lust van de aandeelhouders was zeer 
beperkt. 
Ik zal het verslag over dit punt maar niet ten uitvoerig behandelen, wel wil ik nog mededelen dat 
het gebouw en de inventaris van het Grand Hotel in de liquidatie van de ontginning werd 
opgenomen. 
Door de curatoren werd het hotel verkocht aan de stichting Witte Paters te Boxtel en is het 
behouden gebleven voor Sterksel en een heeft een prachtige uitbreiding ondergaan. 

Enige jaren na het oprichten van de N.V. werd op advies van de technische commissie 
overgegaan tot de aankoop van het landgoed Hughten; het werd zeer voordelig aangekocht. 
Dit was wederom een groot werkobject. 
Ik durf niet te beweren dat deze aankoop een slechte zaak was, doch de afstanden waren te groot 
en de financiele positie was toch al niet overweldigend. 

Het geschiedde echter met algehele instemming van de directie en de Raad van Beheer. Door het 
sluiten van een obligatielening van 4,5% hypotheek werd het draagvlak van het project wederom 
verantwoord geacht. 
Op de financieel gevolgde politiek was meerdere malen kritiek; vele aandeelhouders wensten 
verkoop van gronden voor het stichten van boerderijen en tuinderijen. 
De transacties zouden de productiviteit en de rentabiliteit vergroten, dit was ook de opzet geweest 
bij het oprichten van de N.V. 

Bij het doorlezen van de jaarverslagen werd vastgesteld dat niet ongunstig aan Huize Providentia 
werd verkocht; op dit stuk eigendom hebben zij met intensieve ontginning een verpleegtehuis en 
een kerk gebouwd. 
Propere tuinderijen en welige boomgaarden sieren dit gedeelte van Sterksel. 
Ook het St. Paulus College heeft meegewerkt aan dit stukje natuurschoon. 

Ook werden in mijn tijd een aantal percelen grond verkocht aan de families Lommerse, Reiling, 



Dirk Noordman etc. en er was een goede samenwerking met deze mensen. De steun was er maar 
of er met deze nieuwe ontginningsgronden succes is geboekt kan ik uit mijn gegevens niet 
beoordelen. 
We zaten midden in ons werk en er was een goed beheer. 
In verband met de tijdsomstandigheden was het financieel gedeelte van een dergelijk grondbedrijf 
soms wel zorgelijk. 
De kredieten werden in hoofdzaak verstrekt door de Hanse Bank; toendertijd een van de grootste 
bankinstellingen van Nederland. 
In de twintiger jaren kwam plotseling het debacle waarvan wij nauwelijks konden dromen. De 
Hanse Bank ging in 1923 failliet en de financieringskredieten werden stopgezet voor onze 
ontginning. Alles werd zorgelijk en verward. 

Het failliet bracht voor heel veel zaken en aandeelhouders zeer veel menselijk leed. Maar kort en 
goed de werkzaamheden werden beperkt en tenslotte stopgezet. 
Kleine kans tot voortzetting van het bedrijf was aanwezig. 
Aan de curatoren werd een bod op het geheel gedaan; doch de gezaghebbenden van de 
hypothecaire obligatielening beslisten anders.

Het landgoed werd in zijn geheel verkaveld en de percelen werden aan particulieren en 
instellingen verkocht. 
Het vooruitzicht was voor velen: geen werk of ander werk zoeken en Sterksel verlaten. 

Dan nog een persoonlijke kanttekening; toen het bedrijf nog redelijk werkte zocht de Nederlandse 
Heide Maatschappij regelmatig contact met ons bedrijf. 
Er was steun van de regering in het vooruitzicht gesteld en woningbouw toegezegd. Maar de 
Maatschappij had enige jaren dividend uitgekeerd en de Raad van Beheer werd hiermee 
geconfronteerd . 
De nodige moeite werd nog gedaan maar het was een verloren zaak. 
Wellicht waren er andere perspectieven geweest, nogmaals dit is mijn persoonlijke gedachtegang.

 Hiermede kom ik aan het einde van mijn verslag; van harte hoop ik dat ik een klein overzicht heb 
gegeven van de gebeurtenissen welke zich gedurende mijn werkperiode op Sterksel hebben voor 
gedaan. 

Nu nog enige bijzonderheden over mijn persoon: vanaf 1November 1916 tot 1 December 1925 ben 
ik als administrateur op de ontginning werkzaam geweest. 
Vanaf 1917 tot 1925 heb ik ook de administratie van het Grand Hotel in handen gehad . 
Op 19 Augustus 1919 werd ik raadslid van de gemeente Soerendonk, annex Sterksel en Gastel. 
Mijn vertrek uit Sterksel heeft een eind gemaakt aan mijn politiek gebeuren. 

Ook heb ik mij verschillende jaren beschikbaar gesteld voor volgende commissies: schatting 
commissie, commissie wering schoolverzuim, commissie lager onderwijs, stembureau , 
gemeenteraad etc. 
Ik heb met de edelachtbare heer Burgemeester J.Damen en de secretaris op een aangename 
wijze mogen samenwerken. 
Dat was ook niet ongunstig voor de ontginning.

 
Aan het verenigingsleven heb ik tot mijn genoegen veel kunnen bijdragen; het was gewoonlijk 
gezellig en om niet gauw te vergeten.
Nadrukkelijk wil ik hier nogmaals verklaren dat ik een uitermate gezellige tijd op Sterksel heb 
gehad. De samenwerking met de directie was prima en het contact met de bevolking heeft mij ten 
allen tijde vertrouwen geschonken. 
De belangstelling voor Sterksel is tot op heden blijven voortduren want ik bezoek nog elk jaar mijn 
kennissen en vrienden. 

Nu woon ik in Tilburg, ben getrouwd en heb vier dochters, mijn gezondheid is prima in orde. Met 
andere woorden ik ben tevreden. Bedankt voor de belangstelling.



VRAGEN OVER DE MAATSCHAPPIJ: 
V: pastoor Verhoeven heeft van horen zeggen dat het bisdom 50.000,- gulden aan de 
Maatschappij heeft bijgedragen tot de oprichting van een parochie; dit door toedoen van Mgr. 
Princen. 
In het parochie archief kan hij hiervan niets terugvinden; wel heeft hij rekeningen gevonden voor 
het rijtuig waarmee de kapelaan van Maarheeze telkens gehaald en gebracht moest worden. 

A: Verhoeven verklaart dat hij destijds in elk geval die 50.000,-- niet geboekt heeft. Pastoor 
Thijssen was al op Sterksel en wel weet hij dat het kerkje en de begraafplaats door de 
Maatschappij aan de parochie zijn afgestaan. 
Pastoor Thijssen had toen pastorie in het landhuisje (jachthuis) op de weg naar het station; hij 
ontving salaris van de Maatschappij; elke 3 maanden een klein bedrag. 

V: de carnavalsvereniging brengt elk jaar een bezoek aan het ossenkerkhof; wat weet de 
secretaris van dit kerkhof? 

A: We hebben een dertigtal ossen gehad; doch ze waren zo lui dat het op de werklieden 
oversloeg, en zijn maar korte tijd gebruikt vooral voor het ploegen van de vennen. 
Ze hadden ook allemaal namen, zoals Napoleon etc. Ze waren zeer mager en zijn uiteindelijk 
verkocht voor 75 gulden per stuk. Van het kerkhof weet hij niets. 

V: waar komt de benaming Vlaamseweg vandaan? 

A: directeur Willems was een Belg en zodoende is naast Vlaamseweg ook de benaming Albertlaan 
door hem gegeven 
V: mijn vader heeft destijds in Heeze de molen van Pompen gekocht voor 6000,-- gulden; heeft de 
secretaris hiervan nog gevens?

A: het is voor mijn tijd geweest en ik weet hier niets van 

V: Heeft het Peelven onder water gestaan?

A: toen ik hier kwam stonden het Peelven en het Turfven nog voor een groot gedeelte onder water; 
door het graven van afwateringkanalen zijn deze leeggelopen.

V: hr. Willem Derks gaat er vanuit dat er altijd een goed beheer is geweest maar dat het de laatste 
jaren niet zo goed is gegaan. 
Toen hij met het ploegen van het land begon trof hij ingegraven zakken met kunstmest aan; de 
werklieden wilden waarschijnlijk eerder klaar zijn. 
A: Misschien dat een hier aanwezige opzichter er meer over kan van vertellen. Wat mij betreft; ik 
hield in mijn administratie bij, met bonnen, hoeveel en waar de kunstmest naartoe gebracht was. 

V: is Hanse Bank door Sterksel failliet gegaan? 
A: Bij de Hanse Bank waren nog tien tot twaalf grote bedrijven welke bij haar krediet kregen; en dat 
ging toen veel te gemakkelijk. Ik denk niet dat het aan onze Maatschappij heeft gelegen. 

V: hoe zit het met de sociale functie van de Maatschappij? Van de ene kant horen we dat de 
Maatschappij boeren in de gelegenheid stelde om een eigen bedrijf te beginnen. Doch ook dat de 
Maatschappij teveel in eigen beheer hield en waardoor boeren weer moesten vertrekken. 

A: In mijn tijd zijn niet veel boeren weggegaan; wel waren de prijzen van de gronden achteruit 
gelopen en de kunstmest duur. Ik weet dat we bijvoorbeeld Huize Providentia goed hebben vooruit 
geholpen. 

V: wanneer is Huize Sterksel gebouwd? 

A: Toen ik hier kwam stond het er al en woonde er directeur Willems en mijn kantoor was ernaast; 
wanneer Huize Sterksel gebouwd is weet ik niet. Uit de zaal wordt het jaartal 1870 genoemd maar 
dat was voor het herenhuis wat er voordien gestaan heeft; de villa is rond 1903 gebouwd. 

Danschuift Pater Dominicus de Jong van de Achelse Kluis aan en kunnen er vragen gesteld 
worden over de vroegere geschiedenis van Sterksel. 



V: wanneer is Sterksel ontstaan? 

A: de geschreven geschiedenis van Sterksel begint in 1172 toen het allodiaal bezit werd van de 
Abdij van Averbode. Dominicus doet een heel verhaal van hoe hij bezig is met het uitdiepen van de 
archieven van Averbode om de geschiedenis van Sterksel van 1172 tot 1798 te achterhalen. 
Daartoe zijn ongeveer 1200 foto’s nodig van documenten, akten en oorkonden op perkament. 
Hij wil een boekje maken en voor het lezen van het oud schrift heeft hij iemand gevonden bij het 
archief in Eindhoven. Wat hij er al van gezien heeft is boeiend en er zijn terug te vinden de oude 
toponiemen en ook de mensen welke hier gewoond hebben. 
Wat betekent de tekst Niquid Nimis in het wapen van abt Valentijn?

A: pastoor Verhoeven denkt dat dit te vertalen is als: ”de kost gaat voor de baat uit” of “niets voor 
niets” 

V: ik heb gehoord dat Pompen Sterksel voor 10.000,-- gulden gekocht zou hebben; dat dit ver 
beneden de waarde zou zijn geweest. Er gaan geruchten dat hij zelfs nooit betaald zou hebben.

 A: hier grijpt pastoor Verhoeven in en is van mening dat een dergelijke vraag niet gesteld mag 
worden. Er komt dan ook geen antwoord. 

TENSLOTTE: 

De heer Verhoeven kreeg voor zijn lezing een groot applaus van de tot de tot de laatste plaats 
bezette zaal. 
Na de liquidatie is hij in Tilburg gaan wonen maar had nog contacten met verschillende mensen uit 
Sterksel; ook na zijn overlijden heb ik zijn weduwe nog enkele keren bezocht. 
Zij zegde mij alle stukken toe welke haar man nog van de Maatschappij bewaard had; echter deze 
waren uitgeleend aan de hr. Anton van Oirschot welke bezig was het boek te schijven “Sterksel 
een Zaligheid apart”. 
De weduwe heeft tegen mij gezegd dat ik de stukken maar bij de heer van Oirschot moest gaan 
halen; doch dat heb ik niet gedaan. Wat schept mijn verbazing toen bij het jubileum van de 
Heemkundekring door de hr. van Oirschot een map werd aangeboden met de stukken welke 
Verhoeven bewaard had; hij had ze niet aan de weduwe teruggegeven. 
Intussen heb ik kopieen van deze stukken en zal ik er over publiceren.


