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‘De kardinaal en het Apostelhuis’
Uitgave door de Heemkundekring Helmont en Heemkundekring Myerle

Het Apostelhuis op ‘t Hout krijgt 
geschiedenis terug.

 Verscholen in de Houtse Apostelwijk te 

Helmond ligt een ‘groene long’: een parkje met 

waterpartijen en een authentieke boerderij uit het 

begin van de vorige eeuw. Deze plek bevat een 

rijke geschiedenis, al is daar bovengronds niet veel 

meer van te zien. Eens stond hier een belangrijk 

stenen huis met grachten, dat in de zestiende 

eeuw werd omgevormd tot het Apostelhuis. In 

het Apostelhuis werden twaalf arme en zieke 

mannen uit de gemeente Mierlo verzorgd en 

konden ze er hun laatste dagen slijten. 

 Het Apostelhuis was een initiatief van 

Kardinaal van Enckenvoirt (1464-1534), die in 

Mierlo-Hout was geboren. Van Enckenvoirt 

was een zeer invloedrijk man en verkeerde in 

de hoogste adellijke kringen, zoals het hof van 

keizer Karel V. Hij was goed bevriend met 

paus Adrianus VI, die zijn studiegenoot tot 

kardinaal benoemde. Het volksverhaal ‘De 

muts en het Apostelhuis’ vormt aanleiding 

om dieper op de geschiedenis van het 

Apostelhuis in te gaan. Het Apostelhuis 

maakte roerige tijden door: oorlogsgeweld 

en andere rampspoed volgden elkaar op. 

In de achttiende eeuw raakte het Apostelhuis 

in verval waardoor sloop onvermijdelijk werd. Geleidelijk 

vervaagden ook de daarbij behorende herinneringen.

 Het uitgebreide speurwerk van Houtenaren Henk Goossens 

en Marinus van den Elsen leverde een boeiend verhaal over de 

vergeten geschiedenis van het Apostelhuis. Een overzichtelijke 

samenvatting wordt in de nieuwe uitgave van Heemkundekring 

Helmont en Heemkundekring Myerle gepresenteerd. Op 

zaterdag 9 december aanstaande wordt het eerste exemplaar 

uitgereikt aan wijkwethouder Frans Stienen en de bewoonster 

van de Apostelhoeve, mevrouw Van den Elsen - Van Gerwen. 

De boekjes zijn daarna voor 5 euro te koop bij boekhandel 

De Ganzenveer aan de Oude Aa 49 te Helmond, bij de 

wijkvereniging Mierlo-Hout en de Heemkundekring Helmont. 

Datum:  9 december 2017, 15.00 uur
Plaats:   Café-zaal ‘De Koning’,  

Mierloseweg 301,  
5707 AK Helmond

Organisatie:   Wijkvereniging  
Apostelwijk-Mierlo-Hout  
i.s.m. Heemkundekring Helmont, 
Heemkundekring Myerle  
en Werkgroep Historie Mierlo-Hout 

Meer info:   Rob van Eekeren
 tel.: 06 - 801 197 16


