
Hendrik Verhees 
Hendrik Verhees ( Boxtel, 1744 – 1813) was van beroep landmeter en architect. Hij bemoeide zich 
ook heftig met de toenmalige politiek. Hij maakte zijn rappe schetsen tijdens zijn reizen, soms 
“rijdend in de koetskar”, soms “tijdens het voorbijzeilen op de Zuiderzee.” De porloodschetsen 
werkte hij later thuis uit met Oostindische inkt. Erg natuurgetrouw zijn zijn schetsen niet. Hij had 
vooral interesse in de oude architectuur, niet in de schoonheid van de gebouwen. 
 

 

Foto 1 Bidprentje Hendrikus Verhees. 

Van de 150 Brabantse kerken en kapellen  die 
Verhees schetste en die zijn vastgelegd in het 
“Schetsenboek van Verhees” is maar weinig meer 
over. De meesten zijn afgebroken of verwoest en 
van anderen is zoveel weggebroken of verbouwd 
dat ze kunsthistorisch bezien niet echt meer 
meetellen. De voornaamste oorzaak van het 
verdwijnen is het slechte onderhoud van de 
kerken in de protestante tijd en de storm  die 
daarna, in het jaar 1800, veel torens 
omverwaaide. Ook de groei van de parochies en 
de oorlog zijn debet geweest aan het verdwijnen 
van veel monumentale kerken en kapellen.  
De 200 schetsen van Verhees kwamen na zijn 
dood terecht bij zijn zuster, die ze weer 
overmaakte aan haar zoon, de latere pastoor van 
Hulsel ( Kempen ). Daarna kwam het in handen 
van de Hulselse kapelaan Sengers die in 1895, als 

pastoor van Nistelrode, is overleden. Kort daarna zijn de schetsen terecht gekomen bij de kapucijnen 
van Handel. In 1933 werden ze overgebracht naar het archief van de kapucijnen in ’s-Hertogenbosch 
waar vooral pater Gerlach zorgde dat het schetsenboek bekendheid kreeg. Die bekendheid maakte 
dat de schetsen veelvuldig geraadpleegd, bekeken en gereproduceerd werden waardoor ze er 
kwalitatief op achteruit gingen. Met de diverse publicaties over Verhees, zijn leven en werk, zijn zijn 
schetsen nu gemakkelijk te raadplegen en blijven de originelen in het archief nu ook beter 
beschermd en bewaard. Van Nistelrode en Vorstenbosch heb ik de schetsen hieronder weergegeven. 
 



 

Foto 2 Prent van een landmeter aan het werk. 1 

 

                                                             
1 Genomen uit Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende landmeter, cartograaf en patriot (1744-1833).  
Een uitgave van de Stichting Hendrik Verhees. 



 

 

 

Nistelrode van den weg naar de graaft ( Grave )2 na het reijden in een koetskar. Afgeteeknet den 19 
November 1806. 
Volgens de tekening van Verhees was de oude parochiekerk van Nistelrode een eenvoudig gebouw 
bestaande uit een basilikaal schip met zeer kleine lichtbeuk en een kort, driezijdig gesloten koor. 
Vóór de kerk stond een vlakopgaande toren met aan elke kant twee galmgaten boven een waterlijst. 
Op de tekening zijn deze galmgaten gekoppeld door een rondboog. Deze kerk stond in het gehucht 
Kleinwijk maar werd in 1842 afgebroken nadat men een jaar tevoren begonnen was om op ’t Laar 
een nieuwe parochiekerk te bouwen.  

                                                             
2 Van Laarhoven geeft in zijn toelichting aan dat de woorden ‘naar de graaft’   in de beschrijving betrekking 
hebben op het riviertje de Leygraaf.  Ik waag dat te betwijfelen en denk dat het verwijst naar het stadje  en de 
weg naar Grave. 



 

 

Capel te Nistelrode den 21 april 1787 behoorende aan St. Teunis gilde tans school en raathuijs. 
De St. Antoniuskapel stond op de plaats van de huidige R.K. Kerk die in 1841/1842 werd gerealiseerd. 
Na 1648 is het gebouw veranderd in een school en deed het als zodanig dienst tot in de 19e eeuw. 
Een tijdlang heeft het ook nog gefungeerd als raadhuis tot het rond 1840 is afgebroken om plaats te 
maken voor de nieuwe, aan St. Lambertus toegewijde en inmiddels monumentale waterstaatskerk.  
Het kerkje bestond uit twee delen waarvan het koorgedeelte het jongste was. Mogelijk was dit koor 
het begin van een uitbreiding in het begin van de 17e eeuw (waarvan Schutjes melding maakt) maar 
die na de inname van Den Bosch (1629) zou zijn gestaakt. 



 

 
Capel van Vorstenbosch onder Nistelroden den 29 Augustus 1801, staande op een hogten. 
Bijschriften: Kerkhoft; weg van Uden naar Dinther; 

Verhees tekent een gebouw van drie traveeën met een klokkentorentje boven de middelste travee. 
De ramen zijn gedeeltelijk dichtgemetseld. Het veel lagere koor heeft slechts twee traveeën en wordt 
driezijdig afgesloten. Ook de koorramen zijn gedeeltelijk dichtgemetseld. Volgens Schutjes is de oude 
kapel in de eerste helft van de 19e eeuw ingestort en spoedig daarna gesloopt. 

 

 

 



 

Meierijkaart van Hendrik Verhees, getiteld: "Kaart Figuratief van het grootste gedeelte van Bataafsch Braband, bevattende 
de Meyerye van 's Bosch, bestaande in de vier kwartieren...", enz., 1794    
Extract van deze kaart van Nistelrode en gedeeltelijk ook Vorstenbosch met daarop aangegeven: de molen, de kerk op 
Kleinwijk en de benamingen Mensel, Bus Berk, de Slapert, Palm Ven. Galgberg, Bid Af, Hooge Heij, De Leij Beek en 
Hoogstraat. 
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