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Het huis aan de Pastoor van Haarenstraat 56 
(vroeger D 53) kent een interessante geschiedenis.  
Nu is het huis eigendom van Mark en Mieke van 
Helvoirt. In het verleden was het kerkbestuur de 
eigenaar.  
Pastoor van Haaren liet het huis in 1909 bouwen als 
‘landbouwerswoning’.  
 
Hiernaast: de bouwtekening van het huis dat pastoor 
van Haaren liet bouwen.  
 

Vóór die tijd moet er ook al een huisje gestaan 
hebben. Dit huisje zou in 1878 gebouwd zijn door 
Joost en Jennemie van der Heijden, maar het 
kadaster en het bevolkingsregister scheppen hierin 
geen duidelijkheid. 
 
Voor wie geïnteresseerd is, hieronder het enigszins ingewikkeld verhaal: 
 

We schrijven het jaar 1832. Het perceel, waar we het hier over hebben, kadasternummer B 359, dan nog 
bouwland en 3200 m2 groot is eigendom van Johanna Tielemans, weduwe van Cornelis Paallands, een 
herbergier, die in 1816 is overleden. Door vererving komt een nicht van Johanna in bezit van de grond: 
Wilhelmina Vermeulen(1804-1843). Zij is gehuwd met Adrianus Timmers (1811-1880) en woont in huis D63. 
(zie op de website het artikel over Meester Schendelerstraat 2). Uit dit huwelijk blijft maar één dochter in 
leven: Johanna Maria (1839-1916). Zij erft van haar ouders perceel B 359. In 1877 trouwt Johanna Maria 
met Josephus van der Heijden(1844-1921). Het stel, in het dorp bekend als Joost en Jennemie, bouwt 
volgens de kadastergegevens in 1878 een huis op het perceel. Volgens het bevolkingsregister echter, 
wonen Joost en Jennemie vanaf hun huwelijk tot rond 1900 op het achtergelegen perceel aan de Lage 
Heide. (Nu Kruisstraat 35-37, waar vroeger de families van Creij gewoond hebben.) Ze kochten die woning 
zelfs in 1899. Deze zal bouwvallig zijn geweest, want hij werd in hetzelfde jaar gesloopt en het perceel staat 
vervolgens weer tientallen jaren als landbouwgrond geregistreerd. Een onduidelijk verhaal, waar kadaster en 
bevolkingsregister niet synchroon lopen. Want wie woonde er dan al die jaren in dat andere huis van Joost, 
dat hij in 1878 gebouwd zou hebben. Het bevolkingsregister vermeldt niets. Of was het geen woning, maar 
een schuur? Het blijft onduidelijk. 
 

Joost en Jennemie woonden na hun huwelijk dus een tijdlang aan de Lage Heide, nu Kruisstraat. Zij kregen 
een zoontje, dat slechts één jaar oud werd. Daarna bleven ze kinderloos.  
Het is niet duidelijk wat de bron van inkomsten van Joost en Jennemie was. Uit de nalatenschap van haar 
ouders erfde Jennemie verschillende percelen grond, maar op hun oude dag leefden zij en haar man in 
betrekkelijke armoede. Ook zijn er aktes terug te vinden uit 1881, waaruit blijkt dat Joost geld leent van 
Jacob Donkers. Hierin verklaart Joost niet te kunnen ondertekenen vanwege ‘ongeleerdheid’  
Rond 1900 verkoopt Joost de helft van perceel B359 aan molenaar Johannes Verheijen.  
Wel komt Joost van der Heijden in 1906 en 1907 voor in het melkboek van Maria-Heide. Hij heeft dus 
minimaal één of mogelijk meerdere koeien gehad. 
Uit het jaar 1909 is een notarisakte bewaard, waarin het echtpaar van der Heijden al zijn bezittingen, zijn 
huisje en een paar percelen grond aan pastoor van Haaren overdraagt in ruil voor levensonderhoud en 
verzorging tot hun dood, inclusief de verzorging van hun uitvaart. 
 
 
 



 

 

 
Hiernaast een fragment van de notarisakte van 
7 april 1909. 
 
Over Joost en Jennemie is een aardig verhaal 
te lezen in het boek: ‘Mariaheide 1906-2006 
Een kleine  honderd jaar’. 

 

In  het huis komt ook een opslag voor de 
boeren, die een eigen coöperatie voor de 
inkoop van veevoer en kunstmest hebben 
opgericht. Dat duurt tot 1912, wanneer een 
nieuw groot pakhuis wordt gebouwd, elders 
langs de ‘grote weg’ ,waar tegenwoordig 
Pakhuys Badkamers en Pica Kappers 
gevestigd zijn. 
 
Joost en Jennemie hebben tot 1914 nog in het 
huis gewoond en zijn toen naar het  klooster 
van de zusters Franciscanessen verhuisd. 
 
 
 

 
Hiernaast de oudst bekende foto van het huis 
met schuurdeur. 
 
In 1915 komt Willem van der Sanden (1862-
1923) met zijn vrouw Anna van de Logt (1865-
1949) in het huis D53 wonen.  
 

Vanaf 1944 huurt Janus van der Heijden 
(1911-1984), ook wel Janus de Kaauwe 
genoemd, het huis. Janus heeft de bijnaam ‘de 
Kaauwe’ gekregen door zijn vader Tinus, die 
zomer en winter een overjas droeg. Hij is de 
koster en de rechterhand van de nieuwe 
pastoor Sanders.  
 
 

 
Janus moest tot midden jaren vijftig in de wintermaanden in alle 
vroegte de hout- en kolenkachels aanmaken, zowel in de kerk 
als in de naastgelegen 3-klassige jongensschool. 
 
Janus is getrouwd met Tineke Hommeles uit Vorstenbosch 
(1911-1990). Ze krijgen twee dochters, Will en Jeannette.  
 
 
Rond 1960 gaat Janus parttime in dienst bij de gemeente als 
plantsoenmedewerker. Daarnaast blijft hij koster. In 1971 
verhuist het gezin van der Heijden naar Veghel en wordt het huis 
verkocht door het kerkbestuur.  
 
 
 
 
 
 
 

 Hiernaast Tineke met Jeannette en Janus met dochter Will. 



 

 

Hiernaast: een ingekleurde foto van het huis, 
waarbij de schuurdeur al is vervangen door een 
raam.  
 
Loonwerker Ties Kanters koopt het pand in 
eerste instantie, maar verkoopt het vrijwel 
meteen door aan Ron en Ria Bello.  
Zij verbouwen het huis, waar nog een stal in zit, 
grondig. Ook de schuurdeuren verdwijnen. 
Zij wonen er niet lang, in 1975 verkopen zij het 
huis weer.  
Tegenwoordig woont het echtpaar Bello in een 
boeddhistisch centrum in Vorstenbosch. 
 
 
 
 

Wim van de Louw, die op zoek is 
naar bedrijfsruimte, neemt het huis 
over.  
Wim vestigt hier zijn schildersbedrijf 
en bouwt een magazijn achter het 
huis. Via de onverharde 
Windmolenweg, die toen nog open 
was en eigendom van de provincie, 
kon Wim met zijn bedrijfswagen bij 
zijn magazijn komen.  
De woning zelf stond altijd kort bij de 
weg. De dakgoot werd er wel eens 
afgereden door passerend 
vrachtverkeer op de ventweg. 
 
Hiernaast het huis van Wim en Laura 
van de Louw. 
 

 
De volgende en huidige 
bewoner/eigenaar is dus Mark 
van Helvoirt. Die woont er vanaf 
1996 met zijn vrouw Mieke en 
hun drie kinderen.  
 

In 1996 was er nog geen A-50 en 
liep de drukke verkeersader door 
Mariaheide. Mark en Mieke 
vertellen in het eeuwboek: “We 
wisten dat de snelweg in 2002 
klaar zou zijn. Anders hadden we 
het huis langs die ‘stinkweg’ niet 
gekocht”.  
 

Hiernaast het gezin van Mark en 
Mieke.  
Achteraan: Mark en Silke. 
Vooraan: Niek, Mieke en Eva. 
 
 
Het magazijn van Wim van de Louw was intussen verkocht aan achterbuurman Geert van den Akker. 
Tevens werd toen ook de doorgang van de Windmolenweg afgesloten. 



 

 

 
Hierboven: het huis D53 in 2019. 
 
Hieronder nog enkele anekdotes over pastoor Sanders en zijn koster Janus. 
 

Velen herinneren zich pastoor Herman Sanders en zijn koster Janus van der Heijden en hun bijzondere 
vriendschap. Zoals Piet van der Velden, die later trouwde met een dochter van Janus.  
Buiten de normale werkzaamheden van een koster, waaronder het stoken van de kachels, werd Janus ook 
ingezet als ober en kelner. Als de geestelijken bij elkaar kwamen voor de zogenaamde ‘krans’, dinertjes en 
feestjes, moest Janus drank en spijzen uitserveren.  
Met Kerstmis was hij hele dagen op de pastorie, tot ergernis van zijn vrouw. Maar Janus deed het graag.  
 
Janus assisteerde ook als drijver bij de jacht. Sanders was een fervent jager, die ook gerust buiten het 
seizoen op jacht ging. Dan liet hij de konijntjes zolang verstoppen en liet ze ’s avonds op de pastorie 
bezorgen.  
 

Janus werd bij allerlei klusjes rond de pastorie en in de tuin ingezet. Ze spraken elkaar aan met Janus en 
Herman. Menig keer hadden ze ook een woordenwisseling, waar de vonken vanaf vlogen. Piet zat nog op de 
lagere school en hoorde vanaf de speelplaats de twee tegen elkaar bezig. “En vloeken tegen elkaar achter 
de muur. De pastoor net zo hard als Janus. En wij moesten in die tijd nog gaan biechten! Maar ze konden 
elkaar niet missen.”  
 

En pastoor Sanders was royaal. “Als ik geroepen werd vanwege een kapotte verwarming in de kerk, moest 
ik ook eerst met de pastoor een borrel pakken,” vertelt Piet van der Velden.  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Links: Janus van der Heijden en Jans van der Sanden met een 
nest honden.  
Hierboven: Pastoor Sanders, Janus van der Heijden en Jans 
van der Sanden nemen afscheid van de parochie in 1975. 


