
De voormalige akker en hoeve  “De Rogblo(e)m”  op de Hezelaar (Gemondseweg 14)

1769 kaart uit Archief van Raad en rekenkamer BoZ D383 van de Weijer
(zie ook de kaart van Bodem van Elde van Verhees 1803)

In 1750 wordt bij een getuigenverklaring n.a.v. een vechtpartij voor de schepenbank van 
Schijndel door bewoners van de Vogelenzang de naam De Rogblo(e)m voor zover nu 
bekend de eerste maal vermeld :

 “den hospis (=herbergier) in de Rogblom heeft mijn vandaagh een blouw oog geslagen" en 
verder nog, “Den waart in de Rogbloem is maar een schelm”

De Rogblom is dus dan schijnbaar een herberg.

In 1758 wordt in een akte van de schepenbank van Sint-Michielsgestel de akker den 
Rogblom vermeld :



In de Gemondse ligger van 1777 wordt bij de gebruiker c.q. eigenaar De Rogblom vermeld 
als een stede met het liggernummer G288, het perceel is 4 Lopense en 9 Roeden (ca 7100 
m2) groot :

In de ligger van 1663 wordt de stede G288 als volgt omschreven :

een stede groot 4 Lopense en 9 Roeden groot.

In de ligger van 1761 wordt het perceel als volgt omschreven :

In het Cijnsboek van de Heer van Herlaar van 1750 wordt de Rogbloem als volgt vermeld :



De koop is al in 1744 gepasseerd voor de schepenbank van ’s Bosch.

In het cijnsboek van de hertog van Brabant van 1750  wordt de Rogbloem als volgt 
omschreven :



In het Maatboek van 1792 ( de aanzet tot het  kadastersysteem):

1816 Eigendommen
Huisnummer 157 De Rogblom (het Hof nr. 155 en de Kleine Nachtegaal nr 160)



1832 Het kadaster

In 1832 eigenaar van De Rogblom (D139 en D139a) Cornelis Groos onderwijzer in Sint- 
Michielsgestel.

In 1879 worden D139 en D139a verenigd tot D951, de eigenares is dan de weduwe van 
Cornelis Groos art. nr. 860



Zie de bijlagen voor de opvolgende eigenaren, bewoners en bouwvergunningen.

Sint-Michielsgestel, juli 2018
Jef van Veldhoven
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