
TWEE HERBERGEN “DE NACHTEGAAL” OP HET HEZELAAR IN DE 19E EEUW

Herberg De Oude en herberg De Nieuwe Nachtegaal

Bron: Provinciaal Dagblad van Noord-Braband, januari 1837 (Stadsarchief Den Bosch)

In 1786 komen wij voor de eerste keer de naam de Nachtegaal tegen in het hertog-
cijnsboek  van Sint-Michielsgestel :
“Evert de Beever heeft ingenomen circa twee en half lopense voorhoofd tegens en voor 
desselfs huis genaamd den Nagtegaal”.

In het maatboek uit 1792 is er sprake van “de Kleine Nagtegaal”  en  “de Nagtegaal”, die 
respectievelijk bij de percelen met de maatboeknummers 386 en 428 gelegen zijn.

In 1816 bij de eigenaars van onbebouwde gronden vinden we deze percelen terug bij art. 
nr. 550E Jan Schellekens bouwman in Gemonde en er is dan sprake van “de Grote en de 
Kleine Nagtegaal”.



In het kohier van gebouwen van Sint-Michielsgestel omstreeks 1811 vinden we de huis-
nummers van de Nachtegaal en de Kleine Nachtegaal  als respectievelijk nr. 159 en 160 en 
die eigendom zijn van  Everd Cornelis de Bever.

In de staat van de gebouwde eigendommen zijn de eigenaren van de beide Nachtegalen 
terug te vinden tot circa 1830, dit zijn respectievelijk Everd Cornelis de Bever, wed. 
Willem Schellekens en Jan Willem Schellekens. (BHIC 5184 1106)



Herberg De Oude Nachtegaal of De (Grote)Nachtegaal

In de Patentregisters (BHIC 5184 1122 t/m 1127 van 1815 tot 1893) zijn de namen van de 
tappers (herbergieren) terug te vinden.

Van 1815  t/m 1828 staat als tapper geregistreerd Willibrord Verhagen.

Guilaumme Verhagen, geb. pl. Esch . geb. datum 09-10-1775, zoon van Jean Verhagen en 
Margo van Lieshout , gehuwd met Marie van Griensven, geb. pl.St. Michielsgestel, geb. 
datum 08-07-1769, dochter van Arnould van Griensven en Anne Marie de Pauw, 
huwelijksdatum 26-05-1811 te St. Michielsgestel (Huw. Reg. St. Michielsgestel 1811 
BHIC 505128)

Wilbrord is naast herbergier ook roggebroodbakker, winkelier en klompenmaker.
In 1827 verandert het huisnummer van de Nachtegaal van 159 naar 185.
Wilbrord Verhagen verhuist in 1829 naar de Kleine Nachtegaal en begint daar een nieuwe 
herberg , hij wordt in de Nachtegaal opgevolgd door Jan Schellekens 



In 1838 wordt vader Jan Schellekens opgevolgd door zijn zoon Joannes het huisnummer 
van de Nachtegaal is in 1835 van nr 185 naar nr. B74 overgezet (invoering wijknummers).



Vanaf 1866 wordt er geen tapper of herbergier meer vermeld in de Nachtegaal.
In 1868 wordt na een brand het huis weer opgebouwd. Hieronder een foto omstreeks 1937

BHIC : fotosm.0364 De grote Nachtegaal, ca 1937 (Hezelaar nr. 5)



Kadastraal onderzoek geeft aan dat de Oude of Grote Nachtegaal stond aan Hezelaar nr.5 
met achtereenvolgens het kadastraal perceelnummer D218 – D721 – D1096 – D1252.

kadasterkaart 1832 D1 (uitsnede)

Herberg de Nieuwe of Kleine Nachtegaal

In het patentregister staat vermeld dat Wilbrord Verhagen (zie boven) in 1829 de eerste 
herbergier is van de Nieuwe Nachtegaal.
Van 1829 tot 1833 is er ook een open beugelbaan bij de herberg.
Als Wilbrord Verhagen overlijd op 17 augustus 1837 gaat de wed. Verhagen nog door met 
de herberg tot 1842.
Daarna volgt Wouter Jaspers de wed. Verhagen op als herbergier tot 1846.
Wouter Jaspers wordt niet opgevolgd en zo eindigt het bestaan van de herberg de Kleine 
Nachtegaal in 1846.
Uit kadastraal onderzoek is gebleken dat deze herberg stond aan de Gemondseweg nr. 10
met achtereenvolgens het kadastraalperceelnummer D162, D946, D1173, D1404, D1456



BHIC : fotosm.0363. ca 1937 De Kleine of Nieuwe Nachtegaal (Gemondseweg 10)

Sint-Michielsgestel, 1 maart 2017
Jef van Veldhoven
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