
Notariswoning de “BRENTHOF” en haar bewoners 1833 – 1944

In 1832 koopt notaris Antonius Verhagen uit Lage Mierde van Jan Marius van der Meer 
een woning gelegen in het Dorp aan de Dommel (kad.nrs. F459 (F765) tuin en F460 (F766)
huis,schuur en erf), hij laat deze oude woning afbreken en  bouwt op dezelfde plaats een 
nieuwe woning, die in 1914 “Huize” Maria wordt genoemd en later de “Brenthof”.



De driehoek aan de Dommel gelegen had vroeger de veldnaam de “Randelrooij” , waar-
schijnlijk  heeft er vroeger een bos gestaan dat later gerooid is. 

“…een plakje land genoemd de Randelrooij, alhier gelegen in de Plaets tussen de 
grote en de kleine brug, langs de gemeenschappelijke straat, b.p. de rivier de Dommel,
het Wielken…” 
(BHIC 5121 62 f186v , 1724 )

De Randelrooij wordt ook al genoemd in de ligger van 1663 bij de bezittingen van de 
kinderen van Claes de Moij , die ook de Campenshof en –dries aan de overzijde van de 
straat tot hun bezit mochten rekenen, op die plaats zal later het Liefdesgesticht Sint-Adri-
anus worden gebouwd. (BHIC 5039 61 ligger van de Plaats of Theedse ligger).

De Campenshof en –dries zijn twee percelen die door de schepenbank zijn uitgegeven en 
die zijn afgesplitst van de gemeenschappelijke weide de Laak.

De Laeck wordt al in 1563 genoemd in de Schepenbankprotocollen :
“d.d. 19 juni 1563 en verkopen aan Adriaen Luenis van Heeze secretaris hier, 
ten behoeve van Joost van Geruwen 7 roedes land van onze gemeijnte, elk 
roede tegen 20 hamervoeten, gelegen te Gestel nabij de kerk op de Laeck daar,
b.p. Joosten van Geruwen”

Laak staat voor o.a. grenssloot, beekje, drasland



In 1798 woont in het in 1833 afgebroken huis de wed. van Adriaan Koppens

Van 1815 tot 1818 heeft haar zoon Jan Koppens daar een leerlooierij en een schoenmakers-
bedrijf. (BHIC 5184 1121 Patentschuldigen)
In 1816 is het huisnummer 25 geworden en is Jan Marius van der Meer de eigenaar, die 
plavuizenverkoper is geweest en ook Ontvanger van de directe en indirecte Belastingen in 
Sint Michiels Gestel (BHIC 5184 1106 Eigendommen).

Eigenaren c.q. bewoners van het huis de  “Brenthof”

1. kad. art. Nr 570 Anthony Verhagen notaris 
             586 Kinderen Verhagen
           1792 Kinderen Verhagen
          2069 Kinderen Verhagen en Franciscus Timmermans

Antonius Verhagen werd geboren op 28-08 in Lage Mierde en trouwde op 01-09-1831 
met Catharina Martina van Elten geb 09-03-1814 in Den Bosch. (zie bijl.1)
Notaris Antonius Verhagen overleed op 5 maart 1863 en werd als notaris opgevolgd 
door Bernardus Van Dijck die in huize Overkerk heeft gewoond. (zie bijl.2)
Van 1870 tot 1872 had de zoon Bernard Verhagen een leerlooijerei in hethuis. 
Catharina Martina van Elten overleed op 14-04-1872.



De erfgenamen hadden art.nrs 586 en 1792 , mede-eigenaar wordt Franciscus  
Franciszoon Timmermans (art.nr. 2069) bierbrouwer geb. 30-11-1854 in Helmond, die 
op 06-07-1881 gehuwd is met Elisabeth Barbara Verhagen geb. 04-12-1845 (dochter 
van de notaris).

2. Franciscus Franciszoon Timmermans, 1881 tot 1891

Franciscus Franciszoon Timmermans is de zoon van de oprichter Franciscus Timmermans 
van  de brouwerij De Kolk op de Dommelakkers, later brouwerij Brabantia geheten van 
Hubertus van de Westelaken.
In 1879 heeft hij de brouwerij van zijn vader overgekocht en hij staat vermeld bij de 
Patentschuldigen als bierbrouwer van 1883 tot 1890. In 1890 verkoopt hij de brouwerij aan
Jacobus Johannes Duijnstee en verhuisd met zijn vrouw op 29 oktober 1891 naar 
Nijmegen.



3a. kad. art.nr. 2428 Cornelis Adrianus Mutsaerts, 1891 – 1892
3b. kad. art.nr. 2456 Waltherus Josephus Mutsaerts, 1891 – 1906

Vader en zoon zijn allebei in Tilburg geboren respectievelijk op 18-01-1834 en 11-11-
1864, vader was rentenier. Cornelis stierf op 3 april 1892 en Waltherus op 11 mei 
1906. 

3. Jacobus Schouten , 1907 

Jacobus Schouten geboren 16 juli 1846 in Den Bosch en was gepensioneerd militair.

4. kad. art. nr. 3163 Wouterus Antonius Pennings, 1914 – 1920

Wouterus werd geboren in Den Bosch 14 april 1863 en is verhuisd naar Heesakkers 
A198 Dommelzicht.

5. kad. art.nr. 3376 Dr. Johannis Melchior Kramer (eigenaar)

Dr. Kramer was 1e geneesheer v/h Wilhelmusgesticht Reinier van Arkel.

6. kad.art. nr. 3583 Helena Catharina van Stigt, 1920 – 1924

Helena was geboren in Gorinchem 30 juli 1885 en was verpleegster.

7. kad. art. nr. 3628 Jacobus Lambertus R. Pitlo, 1924 – 1926

Jacobus geboren 23 aug 1858 in Tiel was gepensionneerd dir. der posterijen en 
telegrafie in Nijmegen.

8. kad. art. nr. 3705 Mr. Theodorus Roemerus Wijers, 1926 – 1929

Theodorus werd geboren op 27 jan 1891 in Roermond en was advocaat in Den Bosch.



   Bron : www.Delpher.nl  Algemeen Dagblad 5 dec 1929

           Collectie : Robert van Erp

9. kad.art.nr. 3863  Notaris Antonie Johannes Leemans, 1929  –  1944 (?)

  Notaris Leemans vestigde zich op 5 nov 1926 in Sint-Michielsgestel op A165 (Huize 
  Overkerk). Hij was geb. op 29 aug 1896 in Batenburg en gehuwd met Francine   
  Cornelia Maria Werners geb. op 9 aug 1902 in St. Oedenrode. In 1929 koopt hij het 

huis de Brenthof. Op 23 oktober 1944 om 16.00 bliezen de Duitsers de brug over de 
Dommel op. Alle omliggende gebouwen liepen grote schade op, zo ook de woning 
van notaris Leemans. 

http://www.Delpher.nl/


Hij verkoopt het huis met de oorlogsschade in 1945 en gaat op D59 (Hemelrijk nr.1)
wonen.

10.kad.art.nr. 4411 Adrianus van den Oetelaar (eigenaar 1945 – 1949)
 
In 1949 verkoopt de eigenaar de woning aan de Provincie Noord Brabant, die een 
gedeelte van het perceel  nodig heeft voor de aanleg c.q. verbetering van de provin-
ciale weg. In 1949 wordt de woning gesloopt.



Nawoord :
Het terrein zal tot 1980 braak blijven liggen. In 1981 wordt op het braakliggende 
terrein de nieuwe openbare bibliotheek De Brenthof gebouwd, die op 23 dec 1981 
wordt geopend. ( zie bijlage 3)

Bijlagen : 3

Jef van Veldhoven
lid heemkundeverenigingt De Heerlijkheid Herlaar
oktober 2015



Bijlage nr. 1

Het gezin van notaris Antonius Verhagen :

Anthonius Verhagen is op 28 aug 1802 geboren in Lage Mierde als zoon van
Bartholomeus Verhagen en Elisabeth Vorsters.

Hij trouwde op 1 sept 1831 in Den Bosch met Catharina Martina van Elten dochter
van Wilhelmus van Elten en Anna Theresia Coolen.

De kinderen in dit gezin waren :
geb.datum overleden

1. Augustinus Franciscus 22-05-1833 10-02-1872
2. Maria Anna Theresia 26-10-1834 27-01-1835
3. Maria Anna Theresia 27-10-1835
4. Hendrika Elisabeth 03-01-1838
5. Rosalia Huberta Antonie 19-07-1839 22-01-1882
6. Antonetta Josepha Wilhelmina 17-09-1841 12-11-1921 
7. Alphonsus Antonius Josephus 04-12-1843 23-11-1892

            8. Elisabeth Barbera 04-12-1845
9. Bernard Michaël 08-01-1848 leerlooier

          10. Antonius Josephus Bartholomeus  22-08-1850 bierbrouwer
          11. Theresia Catharina 19-02-1852
          12. Josephus Jacobus 12-11-1853 28-09-1854
          13. Josephus Bernardus* 19-04-1855 06-09-1911

    *gemeentesecrtaris Sint-Michielsgestel van 1889 – 1911, gehuwd met Lucia Knicknie

Antonius Verhagen  overleed op 5 maart 1863
Catharina van Elten overleed op 14 april 1872



Bijlage nr. 2

Het Notariaat van Sint-Michielsgestel 1606 – 1965

 H. Daniëls van Ossch 1606 – 1612
 Henrick Leermakers 1627 – 1628
 Jan van den Heuvel* 1633 – 1685
 Constatijn van Zutphen 1700 – 1741
 Jacob Meurs 1813 – 1817
 Philippe Hendrik Meurs 1817 – 1831
 Antonius Verhagen 1832 – 1862
 Bernard Eduard August van Dijck 1863 – 1881
 Josephus Wilhelmus Bernardus Kerstens 1882 -  1926
 A.J.P. Leemans 1926 -  1965

* zie bewerkingen van dit archief op :

1. door Jan Toirkens , testamenten :     www.vpnd.nl   
2. door Henk Beijers                              www.henkbeijersarchiefcollectie.nl

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/
http://www.vpnd.nl/


Bijlage : 3

De openbare bibliotheek De Brenthof in de Torenstraat

De historie van de bibliotheekvoorziening in Sint-Michielsgestel

De voorziening is parochieel begonnen in het jaar 1917 door de kapelaan van de H. Michaël-
parochie, tesamen met de heer H. van Nielen vanuit het Adrianusklooster.
Nadien heeft de uitleen plaatsgehad in een lokaal van de meisjesschool en in een zaaltje van het 
patronaatsgebouw.
Na de oorlog in 1945 werd van de gemeente een lokaal gehuurd van de oude school, gelegen waar nu
het Johan-Frisoplein is, waar de bibliotheek bleef gevestigd, totdat de oude school op 1 oktober 1950
werd verhuurd aan de schoenfabriek Roosen-de Bakker.
Daarna is de bibliotheek gegaan naar een lokaal op de bovenverdieping van de R.K. Jongens-school, 
totdat de parochiebibliotheek in 1962 werd opgeheven en omgezet in een stichting die het huidige 
bibliotheekgebouwtje kocht en in 1963 de bibliotheek in de tuin van de R.K. pastorie mocht zetten, 
aangezien door het gemeentebestuur plaatsing langs het kerkpad minder esthetisch werd geacht.
Dit gebouwtje was een tijdelijke voorziening, want de stichting zette zich direct na de plaats-ing in 
voor een meer definitieve huisvesting, voornamelijk ter verkrijging van de rijkssubsidie 
overeenkomstig de rijkssubsidievoorwaarden 1921, die in 1963 werd aangevraagd. Deze subsidie 
zou in 1964 zijn verkregen, als de gemeente een bereidverklaring kon afgeven, dat zij in de toekomst
de openbare uitleenbibliotheek met jeugdafdeling zou subsidiëren. De jaarlijk-se kosten waren in 
1963 f.4059,=. Deze verklaring werd toen vanwege de kosten niet afgegeven.
Per  1 juli 1975 werd de wet openbaar bibliotheekwerk ingevoerd en moest een gemeente boven de 
5000 inwoners een openbare bibliotheekvoorziening hebben. 
Op 21 december 1977 werd aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd door B&W voor een 
nieuwe openbare bibliotheekvoorziening. Op 11 februari 1981 stelt B&W aan de gemeen-teraad voor
om een krediet beschikbaar te stellen van f.2.170.000,=, die hiermee instemt op 19 febr 1981.
Op woensdag 23-12-1981 werd de bibliotheek officieel geopend en op zondag 27 dec 1981 was er 
een open dag voor de bevolking.



Bron : BHIC toegangsnr. 1477 inv nr 1491
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