
De Canon van Mierlo was het jaarthema 
voor 2022. In de Canon zijn 28 geschied-
kundige hoogtepunten, dingen die 
Mierlo gemaakt hebben tot wat het nu 
is, opgenomen. In dit blad zijn dit jaar 
onderwerpen verschenen die zo maar in 
de Canon hadden kunnen voorkomen. 
Of dat zo is, kun je nakijken in het 
verzamelalbum of via de site
www.canonvanmierlo.nl. 

Theo van Gerven begon eind jaren ’40 
met het bouwen van het kasteeltje in 
de Heer de Swaeff straat. Dit lag aan 
het toenmalige “Schoolpad” dat van 
de Dorpsstraat tot naast de slagerij 
van Jan van Neerven in de Pastoor de 
Winterstraat liep. Theo was operazanger 
en maakte als bariton furore in binnen- 
en buitenland. Hij overleed op 24 
februari 1963 in Spencer, Verenigde 
Staten. Daarna verkeerde het kasteeltje 

vrij snel in een vervallen staat en werd 
afgebroken. In het begin van de jaren ‘80 
werden woningen gebouwd in het plan 
‘Het Kasteeltje’.

Aan het einde van de jaren ‘70 is er 
sprake geweest om het kasteeltje 
een horecabestemming te geven. De 
gemeenteraad besloot de vergunning 
niet af te geven. De 68 bezwaarmakers 
hadden hun zin gekregen mede door 
het zinspelen op de mogelijkheid van 
‘horeca in de sex-sfeer’. De toenmalige 
drie eigenaren kregen zakelijk last van 
deze verhalen. Daarom verklaarden 
de bezwaarmakers in Rond de Toren 
nummer 13 van 1979 (deze uitgave is 
terug te vinden op de website
www.heemkundekringmyerle.nl) het 
volgende:

1. dat zij geen redenen hadden en 
niet hebben, om aan de goede 
bedoelingen van de eigenaren te 
twijfelen;

2. dat zij slechts bevreesd waren voor 
excessen in de sex-sfeer als de opzet 
van een exclusief restaurant zou 
mislukken;

3. dat zij het betreuren dat mede door 
de slechte voorlichting, over wat er 
nu echt in het kasteeltje zou gaan 
gebeuren, het “sex verhaal” een eigen 
leven is gaan leiden.
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