
De geschiedenis van het voormalig middeleeuws pand aan de Torenstraat 1
De Gouden Leeuw, Torenzicht, Torenbar en Jump

Het gemeentebestuur en de heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar en met name Frans
van Dommelen hebben jarenlang gediscussieerd over de panden Torenstraat 1 en 4 of deze 
wel of niet op de gemeentelijke monumentenlijst zouden komen.
Op 15 december 1999 geeft het gemeentebestuur plotseling een sloopvergunning aan de 
eigenaar van Torenstraat 1 en deze laat op 16 december 1999 het pand direct slopen.

In 1560 wordt er al een herberg genoemd in de Schepenbankprotocollen BHIC 5121 43 158r,  
die tegenover de kerk staat  :



“……was het bezit openbaar in Den Bosch geveild door Jan Hoze en door Cornelis Jan 
Alaerts als vorster te Gestel en is het bezit na openbare veilingen verkocht op 13 maart
1560 namiddags omstreeks 4 uur door ons als schepenen en Adriaen Lonis van Heeze 
als secretaris van Gestel in een openbare herberg ten huize van genoemde secretaris 
tegenover de kerk daar…”

In 1795 woont Johannes Kolb in de herberg, hij is ook vorster, gerechtsdienaar en 
brugwachter. 

Een vorster (ook: dorpsdienaar) was tijdens het feodale tijdperk een functionaris in het dorpsbestuur die onder 

meer de functie had van deurwaarder. De term was vooral in zwang in het Hertogdom Brabant. 

De vorster moest dagvaardingen bezorgen namens de schepenbank. Ook las de vorster vaak de besluiten van 

autoriteiten, zoals de hertog of de hoogschout, en had aldus de functie van gerechtsbode. Vaak was de vorster 

tevens een soort ordebewaarder en assistent van de schout. De functie van vorster stond dan ook in aanzien.Na 

de opheffing van het feodale stelsel werd een deel van de functies van de vorster overgenomen door de 

veldwachter (bron : WIKIPEDIA)

In de herberg van Johannes Kolb hebben voor hem onder andere  gewoond de vorsters tevens herbergiers  

Cornelis Poudrooijen (1719) en Cornelis Soetens (1756)

In het patentregister staat vermeld dat Johannes Kolb tot 1832 de herbergier was en 
van 1832 tot 1837 slijter.
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In 1838 en 1839 is Jan van den Biggelaar de herbergier/logementhouder, hij is ook 
voerman.

Van 1840 tot 1855 is Gerrit Jaarsveld de herbergier/logementhouder en in 1847 heeft 
de herberg de naam  “de Gouden Leeuw" . Hij is ook biljarthouder, tolpachter en 
verhuurt rijtuigen. Gerrit is afkomstig uit Vianen geb. 1813 en is gehuwd met 
Catharina de Bosson uit Diessen geb. 1811. De eigenaar van het pand is dan Martinus 
Alewijn uit Amersfoort.

Hendrikus van Hamond wordt de herbergier/logementhouder met 2 kamers, 
biljarthouder en tolpachter in 1855 tot 1879. Hendrikus is geb. 19 febr 1820 en is 
gehuwd met Martina Verhaart geb. 21 dec 1812 in Steenbergen.



In 1879 wordt de nieuwe herbergier Franciscus van Erp uit Geffen (geb. 1 jan 1844) en
hij is gehuwd met Hermina Raaijmakers uit Esch (geb. 3 juli 1843), hij verhuurt ook 
rijtuigen.



In 1899 komt Albertus Albinus Jansen (geb. 1 maart 1843) vanuit de Stokhoek waar 
hij herbergier was in het latere hotel van der Linden, Albertus was ook organist in de 
kerk en was gehuwd met Elisabeth van Kerkoele afkomstig uit Boxtel (geb. 21 april 
1845)

Foto uit BHIC collectie, omstreeks 1909 bij een kindsheidoptocht.

In 1905 komt Franciscus van Erp terug in de herberg tot 1908



Herbergier/Kolenhandelaar/Eiereninpakker Jos Princée 1908 – 1922

Jos Princée is 5 april 1874 geboren in Vught als zoon van een slager. Hij trouwde in 
1905 met Trees Brox uit Esch ( geb.4-10-1877)  en begon in Boxtel met een slagerij,
omdat zijn schoonmoeder, die bij hem inwoonde in Boxtel heimwee had naar Esch 
verhuisden zij naar Esch. Hier ging Jos werken in een leerlooierij bij zijn zwager, omdat
er niet genoeg werk was, ging Jos weer terug in het slagersvak bij zijn broer in Vught.
Toen Jos op een keer vlees thuis bracht in herberg “De Gouden Leeuw”  in Sint-
Michielsgestel kwam er ter sprake dat de herberg te koop stond. Franciscus van Erp de
herbergier was getrouwd met een zuster van Jos zijn schoonmoeder. Toen hij thuis 
vertelde dat de herberg te koop stond, zei zijn schoonmoeder “hier zijn de centen koop
de herberg maar” en zo gebeurde dit in 1908 en werd Jos de nieuwe herbergier van 
herberg De Gouden Leeuw.

Dat Jos de mensen wel naar zijn herberg wist te trekken blijkt wel uit de volgende 
krantenartikelen :



         

  

  



Jos was volgens zijn zeggen de eerste kolenhandelaar in het dorp :

Bron : Uit Jos eigen verhalen opgetekend in 6 schriftjes (BHIC 1590 15)

In 1921 trof het noodlot de familie  van Jos Princée :



In 1922 verkocht Jos het café aan zijn broer Harry en ging zelf in de Theerestraat 
wonen, waar hij in 1913 al een blok van 4 huizen had laten bouwen (Therestraat  26-
28-30-32) en bouwde er nog een huis naast voor zichzelf in 1921 (E114/Theerestraat 
24). 
Hij had er al een boomgaard aangeplant met meer  dan 100 fruitbomen en begon ook 
een eenden houderij (zie krantenartikelen)



 

Op 14 november 1946 verhuist Jos met zijn zieke vrouw terug naar de Torenstraat, 
maar nu naar het Liefdesgesticht Sint-Adrianus. In 1950 overleed zijn vrouw. 
Jos was in die tijd een fervent wandelaar op Zegenwerp en heeft dit landgoed uitge-
breid beschreven evenals zijn belevenissen in zijn jeugdjaren en nog veel meer in zes 
schoolschriftjes, die hij in 1962 heeft aangeboden aan de burgemeester en diens 
vrouw. Op 27 maart 1965 is Jos gestorven.



Nu weer terug naar Torenstraat nr 1waar Harry Princée van 1922 tot 1928 de 
herbergier was en zijn zoon deed de kolenhandel.



                          

In 1928 verkoopt Harry Princée het café/kolenhandel aan Marinus van Esch en deze 
gaat in 1932 failliet.

Café Marinus van Esch ( boven de deur nog de naam van Princée de vorige eigenaar)



Vlnr. : Jan van Esch zoon van Marinus, onbekend,Willem Wagenaars, Marinus van 
Esch, Hemke van den Oetelaar (kolenboer), Jan Schellekens ( de paol), Adriana (Zus) 
van Esch, Annie van Esch en Hendrik Minkels (de Schuinsmarcheerders)

       

In 1932 werd het schip van de oude kerk op het P Dondersplein afgebroken en de 
toren werd gerestaureerd.



De volgende eigenaar van het café Augustinus J. Jansen noemde het daarom Café 
Torenzicht en dat bleef zo tot 1965.
Hierna werd de naam veranderd in de Torenbar en dat bleef zo tot 1975.

Hierna werd het nog disco de Jump tot 1995.

Sint-Michielsgestel, januari 2019, Jef van Veldhoven


