
STERKSEL omstreeks 1650 
(Sjef Diessens februari 2009)

           Detail uit de kaart van Sterksel  getekend in 1653 door Cornelis Lowis,beëdigd 
landmeter; hij heeft destijds Sterksel  zeer nauwkeurig opgemeten. Een monnik 
van Averbode, Jan van der  Borgt heeft de beschrijvingen  uitgewerkt. Zij zullen 
destijds in Sterksel wellicht samen op pad zijn geweest. De kaart is uit het groot 
kaartboek van Averbode wat zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

           We zien vier hoeven, een kapel, een verblijf voor de monniken en dat alles 
omgeven door een gracht met twee toegangspoorten.  De gracht heeft een inham;
doch waarvoor deze diende is niet duidelijk. 
Langs de gracht is een houten afrastering aangebracht  als versterking en ook om 
te voorkomen dat mens en dier in het water zouden geraken. Eenzelfde afrastering
vinden we ook rondom  akkers en weiden.   
De huidige Averbodeweg moeten we ons denken van de poort links-onder tot de 
poort rechts-boven; de weg rechts-boven is de Pandijk. De weg links-midden voert 
naar Heeze en Leende en links naar beneden is een landweggetje welke voert naar
de weiden en akkers welke waren gelegen aan het riviertje “De Sterkselse Aa”.

           Bij de poort links-onder staat een poortgebouw en hier voert een brug over de 
gracht.
Hoeve “In de Kan” vinden we links-onder  met hoeve “De Poel” daarboven; hoeve 
“De Steen” is 

           rechts-midden en hoeve “De Bril“  ligt verscholen achter de kapel. Er is nog hoeve 
“Ter Braeke” maar deze bevindt zicht buiten deze detail kaart en was gelegen aan 



de Ten Braekeweg waar nu nog een paar lindebomen staan. Deze laatste hoeve is 
waarschijnlijk het eerste ontstaan en waarna “De Steen”volgde met daarna “De 
Poel”  en “De Kan”. 
“De Bril” is als laatste gebouwd en wordt in 1434 voor het eerst genoemd.  In 
1211 zijn er aanwijzigen dat er een kapel gebouwd gaat worden en in 1220 is er 
een kapel  op Sterksel, gewijd aan de heilige Catharina,  en welke daarna een paar
keer vernieuwd is. De kapel welke we nu zien, al gelegen op een verhoogd 
gedeelte,  is ingewijd door Abt Mathias Valentijns in 1619; de inwijdingssteen 
bevindt zich nog naast de ingang van de huidige kerk.In het torentje is later een 
luidklokje gehangen dat was gegoten door Alexus Petit uit Someren. 

         Dit klokje bevindt zich nog in de huidige kerk. De kapel was opgetrokken in steen 
met hardstenen tussenlagen en dorpels en bedekt met leien. Het wijwatervat-
doopvont lag voor kort nog in de tuin van “Huize Sterksel” evenals de dorpelsteen 
van de toegangsdeur. Rond de kapel was de begraafplaats en hiervan is nog een 
grafsteen van een monnik van Averbode  aanwezig op het huidige kerkhof. 
Resten van de kapel zijn nog volop aanwezig op het kerkhof in de vorm van 
stukken lei ; soms met spijkergaatjes. Op het kerkhof hebben we ook nog een 
keldertje, binnenzijde met kalk bepleisterd,  aangetroffen wat tot de kapel heeft 
behoord. 
De gracht is pas in 1448 aangelegd om zich enigszins te beschermen tegen 
rondtrekkende bendes en brandstichtende soldaten.  De gracht werd gevoed 
vanuit het Turfven en het overtollige water werd afgevoerd via een laagte 
gelegentussen de Heezerweg en de Beukenlaan. Deze laagte is nog 
waarneembaar in het landschap.  In oorsprong heette hoeve “De Steen” “Ten 
Steen”= bij de steen en waarschijnlijk een zwerfkei. Zo ook “Ten Poel” = bij de 
poel en “Ten Bril” =  bij het plein. ”In de Kan” was naast hoeve ook herberg en 
vandaar die naam; deze hoeve heette in 1389 nog “De hoeve van de maagd Sint 
Juliana”. 
Dan hebben we nog het monnikenverblijf “Het Blokhuis”genaamd en ook wel “Het 
Casteel “;  een tweelaags in steen opgetrokken gebouw met een leien dak. Hier 
verbleven monniken welke toezicht hielden.  Als de abt op bezoek kwam nam hij 
ook zijn intrek in “Het Casteel”. 
Van de hoeven waren alleen de schouw en de schoorsteen in steen opgetrokken. 
Men begon met het opzetten van  houten gebinten; bij de muren waren twijgen 
aangebracht en afgesmeerd met leem. Het dak was opgebouwd met latten en 
afgedekt met riet of stro. De afmeting van een grotere hoeve zal ongeveer 20 bij 
10 meter geweest zijn en mens en dier bevonden zich in eenzelfde ruimte.  Aan de
kopse kant bevond zich de leefruimte met enkele beddenkoetsen en de schouw. 
( Het voedsel werd in een ijzeren ketel boven open vuur bereid en er werd 
gestookt met hout en turf ( uit het Turfven). Dan kwamen 2 rijen van 4 of 5 koeien 
welke met de koppen naar elkaar stonden met daartussen een voergang. De 
koeien stonden in een potstal  met strooisel van stro en hei waarvan de mest als 
deze te hoog kwam te liggen naar het land of de mesthof werd gebracht. De 
koeien stonden om te beginnen in een put en eindigden op een bult. 
Bij de hoeven bevinden zich losse schuren, schaapskooien, varkenshokken, een 
bakhuis  en ook spiekers waarin onder andere de aan de abdij af te dragen granen 
werden opgeslagen.  

De ligging van de gebouwen hebben we behandeld, nu de genummerde percelen:
Bij hoeve “De Poel” horen nr. 25 den moeshof 11 are, nr. 26 den koolhof 23 are, 
nr.27 klaverdries 26 are. 
Bij hoeve “De Steen” horen nr. 38 den moeshof 10 are, nr. 39 ’t hoog-landt 117 



are, nr. 40 den wey-dries 72 are, nr. 41 ’t wieners-huys 804 are, nr 44 de 
heymelycke-kamer landt 275 are. 
Bij hoeve “De Bril” horen nr. 53 den moeshof  16 are, nr. 55 den nieuwenhof 73 
are. 
Bij hoeve “In de Kan” horen nr. 64 den moeshof 5 are, nr. 65 ’t hemel-rast landt 
221 are, nr. 66 hemel-rast dries 38 are.
Bij gemene goederen horen nr. 90 de plaats van de vier hoeven 2,30 ha ( plein en 
ondergrond van de hoeven en kapel) nr. 91 de plaats van ’t Casteel  7 are, nr 94 
den hemelyck-kamer bosch 53 are.
Hoeve “Ten Braeke” had in totaal 75 ha land; “De Poel” 40 ha; “De Steen” 51 ha; 
“De Bril” 25 ha en “In de Kan” 41 ha. 
Heel  Sterksel  bestond uit 9,68 ha bossen; 18,49 ha broek; 71,22 ha bouwland; 
1243,94 ha heide;  104,25 ha weide/beemd; 2,86 ha behuizingen e.d. ; 0,03 ha 
boomgaard; 8,45 ha kanten en grachten en 74,19 ha vennen.  Het totaal omvatte 
1532,93 ha

           Door de enorme heidevelden zien we dat de schapenhouderij de belangrijkste bron
van bestaan was.

           Men leverde de wol aan de lakenweverijen welke er toen ook in Brabant waren en 
niet te vergeten Weert. Vlees, melkproducten en groente  gingen naar de markten 
Eindhoven, Helmond en Weert en waar men ook de nodige inkopen deed.  De 
bijenteelt was er voor de honing en de was. Van de opbrengst van het vee moest 
de helft worden afgedragen aan de abdij alsook een  derde van de opbrengsten 
van het land.  Gaandeweg werd er ook gedeeltelijk met geld betaald. 
Het dorp werd bestuurd door een meier welke veelal  hoeve “De Bril” , de kleinste 
hoeve, bewoonde en bijgestaan werd door schepenen. De bediening van de kapel 
geschiedde door een kapelaan uit Heeze of  Someren.

           Tenslotte:
           Uit de resultaten van de onlangs gedane opgravingen zal meer duidelijk worden. 

Als we de eerste kadasterkaart uit 1832 bekijken zien we dat de hoofdlijnen ten 
opzichte van 1650 nog intact zijn; 
“Het Casteel” is geheel verdwenen en de kapel is een ruïne.  De poel  aan het 
plein is er nog en er is sprake van een schooltje.  Op de latere topografische 
kaarten is de oude structuur nog steeds aanwezig en ligt de poel midden in de 
weg.

De kaart is een opname van drs Jac Biemans en voor de gegevens is geput uit de 
doctoraalscriptie van P.J.V. Dekkers.


