
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
 
maandag 2 maart 2009 
 
 
Ontmoetingscentrum De Huif 
 
 
aanvang 19.30 uur, daarna vertonen oude films 
 

 

Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 
 
 



Na een succesvol verenigingsjaar, met misschien als hoogtepunt de publicatie van 
het boekje Sporen, samen met de bijbehorende fietsroute, nodigen wij u uit voor de 
Algemene vergadering van 2 maart a.s. in De Huif, aanvang 19.30 uur.  
 
 
Na afloop van de vergadering is er ca. 20.30 u een pauze, waarna onze oud-
secretaris Martien van Griensven enkele oude films zal vertonen 
 
 
 
 
 
 
 
Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 
 
 
- agenda algemene ledenvergadering 
- voorstel contributie 2010 
- verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 18 feburari 2008 
- jaarverslag 
- financieel jaarverslag (alleen voor leden) 
- verslag van de kascommissie (aleen voor leden) 
- begroting 2009 (aleen voor leden) 
- aanwinstenlijst Heemhuis 
- werkgroepen 
- nieuwe activiteiten 
- jaarprogramma 2009 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en tot ziens op 2 maart a.s., 
 
het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de voorpagina: Nieuw Herlaar zoals het er uit zag in 2003. 
 
 
 
 
 



Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 
Agenda van de jaarvegadering, te houden op 2 maart 2009. 
 
 
1. opening 
 
2. mededelingen 
 
3. vaststellen van de agenda 
 
4. goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 18 februari 2008 
 
 
5. jaarverslag 2008 
 
 
6. a. financieel jaarverslag 2008 
 b. verslag kascommissie 
 c. decharge bestuur over het gevoerde beleid. 
 
7. begroting 2009 
 
 
8. vaststelling contributie 2010 
 Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten 
 
 
9. bestuursverkiezing 
 aftredend is mw. Betsie van Beek. 

Voor de hierdoor ontstane vacature roept het bestuur kandidaten op. Ook de 
leden kunnen kandidaten naar voren brengen. Een voordracht, ondersteund door 
vijf leden, kan tot en met 23 feb. a.s. schriftelijk ingediend worden bij het bestuur. 

 
 
10. benoeming kascommissie  
 De zittende leden zijn: Hr. Ton Koenders, aftredend, en Hr. Theo Schure.  
 Tijdens de vergadering zal een nieuw lid worden aangesteld 
 
 
11. Anjeractie. 
 
 
12. nieuwe activiteiten, inventarisatie, zie de toelichting in de bijlagen 
 
 
13. rondvraag 
 
 
14. sluiting 



Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 

 

Voorstel contributie 2010 
 
Hoewel het door de voorgenomen verhuizing van onze Heemruimte naar de Nieuwe 
Huif, noodzakelijk kan zijn de contributie in de toekomst te verhogen, stellen wij toch 
voor de contributie voor 2010 ongewijzigd te laten. Hierbij hebben wij ons laten leiden 
door de volgende twee overwegingen: 
 
 

1. Het is nog geheel bekend wanneer de Nieuwe Huif gerealiseerd gaat worden. 
Dit  zal zeker niet in 2010 gaan plaats vinden.  

 
2. De geschatte jaarhuur van onze heemruimte in de Nieuwe Huif zou, voor 

zover nu is in te schatten, ruim 600 euro gaan bedragen. 
 
 
Onze belangrijkste inkomsten zijn de ledencontributie en de subsidie van de 
gemeente. Gunstig is dat het ledenaantal stijgende is.  
 
 
 
 
Ons voorstel is dus af te wachten tot bekend is wanneer de Nieuwe Huif gebouwd 
gaat worden en tot er meer duidelijkheid is over onze financiële positie, c.q. de te 
betalen huur.  
 
 
- gewone leden:      15 euro 
 
- gezinsleden:     10 euro 
 
- donateurs/begunstigers (minimaal):  25 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten, het bestuur. 
 

 

 

 

 

 



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op maandag 18 februari 2008 in de Huif 

 

Aanwezig waren: 16 leden. 

Afwezig met bericht van verhindering: Gerrit Verwegen, Ton Koenders, Pieter Heessels 

 

1. Opening van de vergadering.  

            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 19.45 uur de vergadering en heet een ieder van       

            harte welkom. 

2. Mededelingen. 

  - Piet Borneman heeft in december een succesvolle rondleiding verzorgd in het   

              gebouw van Viataal. Er wordt  bekeken of er een tweede rondleiding georganiseerd        

              kan worden. 

 - Op 10 maart verzorgt Martien van Griensven in De Huif een lezing over Sint- 

              Michielsgestel in de jaren 1928-1945. Uitgangspunt was zijn zoektocht naar het    

              leven en werk van Burgemeester A.P. Scheltus, die tijdens de oorlog in 1941 door de    

              Duitsers werd gefusilleerd. 

 - Op 17 april houdt Bart van den Hurk een voordracht over de opgravingen in Esch, 

 Vught en Halder (zie ook hierna). 

 - In het najaar 2008 wordt, samen met andere heemkundeverenigingen in de Gemeente    

              Sint-Michielsgestel, een activiteit georganiseerd over ons Religieus Erfgoed.  

   In de kern Gestel zullen twee locaties geopend zijn: de Michaelkerk en de Protestante 

 kerk. Frans van Dommelen zal namens ons mede een publikatie over dit onderwerp 

 verzorgen. Frans voegt hier aan toe dat er al publikaties over Religieus Erfgoed 

 bestaan in o.a. Den Dungen en Gemonde. 

   In een volgende vergadering zullen we verder op dit onderwerp terugkomen. 

 - Het oude Gemeentehuis in Liempde is nu Streekhuis geworden en toegankelijk voor  

              mensen uit de regio.  

 - De Provincie is bezig met het opnieuw vaststellen van de regiogrenzen. 

 - Het archeologische beleid moet onder de loep worden genomen omdat de Wet  

              Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 gaat veranderen. De Gemeente mag dan  

              Monumentenvergunningen zelf gaan verlenen. 

3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering  2 april 2007. 

 Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd 

4. Jaarverslag 

 Frans Cooijmans merkt op dat m.b.t. het punt Gestelse pasfoto’s niet staat vermeld dat  

            de eerste oplage van de boekjes met pasfoto’s (110 stuks) inmiddels al is uitverkocht.  

            Voorgesteld wordt nog 100 exemplaren bij te maken. Met name bij de foto’s van de 

            zusters ontbreken nog veel namen. Er zal contact worden opgenomen met de Zusters  

            van Liefde in Tilburg om zoveel mogelijk nog ontbrekende namen te achterhalen. 

 In de volgende uitgave zullen de foto’s links en de namen rechts staan.  

            Het jaarverslag wordt verder, onder dankzegging aan de samensteller Bert van Beek, 

 door de vergadering akkoord verklaard. 

5. Financieel verslag 2007. 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen m.b.t. het financiële jaarverslag. 

6. Verslag van de kascommissie. 

 De boeken zijn gecontroleerd. Het verslag van de kascommissie wordt akkoord  

            bevonden. Men is het eens met het gevoerde financiële beleid. 

7. Decharge bestuur over het  gevoerde financiële beleid. 

 Het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging, decharge  



verleend. 

8. Begroting 2008 

 De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd. Uitgaven voor publicaties dit jaar  

            zullen geen negatieve invloed op de begroting hebben. 

9. Bestuursverkiezing 

 Nico is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt hem hartelijk voor de  

            bewezen diensten. Het bestuur stelt in zijn plaats voor Frans Cooijmans te benoemen. 

 Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Frans benoemd als nieuw bestuurslid. 

10. Benoeming Kascommissie. 

 Jef van Veldhoven treedt af. Ton Koenders blijft. Theo Schure zal, samen met Ton, de  

            nieuwe kascommissie gaan vormen. 

11. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2009. 

 De contributie voor het jaar 2009 zal ongewijzigd blijven. Gewone leden zullen 15  

            euro betalen, gezinsleden 10 euro, aspirant leden 5 euro en donateurs/begunstigers 25  

            euro.  

12. Anjer actie. 

 De inkomsten van deze actie zijn van wezenlijk belang voor onze vereniging. Het  

            afgelopen jaar waren er te weinig collectanten. Vandaar het verzoek om, indien  

            daartoe verzocht, medewerking te verlenen aan de collecte in de week van 19-24 mei. 

13. Rondvraag 

 - Frans Cooijmans merkt op dat er dringend behoefte is aan kopij èn redactieleden 

 voor Den Heertgang. Het streven is om Den Heertgang 4 maal per jaar te laten 

 verschijnen. Nico zegt toe assistentie te blijven verlenen aan Den Heertgang. 

 Dit jaar was er geen Nieuwjaarskaart voor de leden. Uit reacties blijkt dat zo’n kaart  

            zeer op prijs wordt gesteld. Volgend jaar komt er weer een Nieuwjaarskaart. 

 - Frans van Dommelen wijst op het bestaan van kaarten met wandelroutes vanaf de  

            Protestante Kerk en vanaf de hoek Spijt/Schijndelseweg. 

            Daarnaast zijn er nog andere recreatieve projecten in de maak die verder door de   

            Provincie zullen worden uitgewerkt in samenspraak met Brussel. 

 Verder geeft Frans, als werkgroeplid, informatie over de activiteiten van het  

            Innovatieplatform Duurzame Meijerij. 

 Tot slot meldt Frans de aanschaf van enkele interessante publicaties door de  

            Heemkundevereniging (op de vergadering ter inzage). 

 - Martien van Griensven meldt dat, na de verhuizing van het Gemeentehuis, een aantal  

            interessante zaken bij onze vereniging (en nog een aantal andere verenigingen ) zijn  

            terechtgekomen . 

Het project ‘De Meijerij in Stelling gebracht‘: vanuit onze Gemeente was er weinig 

aktiviteit. Martien stelt voor dat een aantal mensen uit b.v. de Natuurgroep en de 

Groep Archeologie gaan inventariseren wat er op dit gebied bekend is. 

Martien vertelt alvast wat over zijn lezing 1928-1945 op 10 maart a.s.. Hij wil, gezien 

het uitgebreide onderwerp, in een aantal afleveringen over deze periode vertellen. 

14. Sluiting. 

 De voorzitter bedankt de aanwezige leden en bestuursleden voor hun aanwezigheid en  

inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur 

15. Pauze. 

 

Na de pauze hield de voorzitter, Bert van Beek, een voordracht onder de titel: 

                                       Geld in Brabant  
Een interessant verhaal, waarbij niet alleen werd ingegaan op de historie van ons geld, maar 

ook bijzondere wetenswaardigheden werden verteld over ons huidige geld: de euro.  



Jaarverslag 2008 van Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” 
 

Nieuwsbrieven/activiteiten: 

Via de Nieuwsbrieven (jan. apr, juni, aug, okt) zijn de leden op de hoogte gehouden van de 

gebeurtenissen in de Heemkundevereniging. Dit is ook via E-mail gebeurd, maar nog niet alle 

leden hebben een E-mailadres ter beschikking. Via deze Nieuwsbrieven, in totaal 5, zijn ook 

de lezingen en activiteiten aangekondigd. Tevens zijn deze aangekondigd via de pers. Er was 

een lezing op 19 januari door Andre Josiassen, die vertelde over het werk van de Gestelse 

Pater v.d. Westelaken. Op 10 maart, heeft Martien van Griensven een lezing verzorgd over de 

periode 1928-1945 in Sint-Michielsgestel. 17 april hield Bart van den Hurk een voordracht 

over de opgravingen in Esch, Vught en Halder. Dit ook in verband met het 15 jarig jubileum 

van het Oudheidkundig Museum. Martien van Griensven heeft op 25 juni een excursie 

georganiseerd in het Wilhelminapark. Hr. F. Bevort beheerd deze landgoederen van de Fam. 

Marggraff en hij heeft ons rondgeleid. 8 september was er een excursie naar het museum in 

Den Dungen “Het Brabantse Leven”. Dit was zeer de moeite waard, zeker bij het aanhoren 

van de bevlogen verhalen van de Hr. van der Heijden. De ledenavond was dit jaar op 10 

november. Jef van Veldhoven vertelde over “De Plaats”, het centrum van Sint-Michielsgestel. 

Dit ook met het volgen van bewoners zoals de Fam. Smulders. Bert van Beek deed een 

presentatie over het Religieuze Erfgoed in het dorp Sint-Michielsgestel. Na de pauze heeft 

Martien van Griensven een films gedraaid, waaronder een met moord en doodslag, of.. toch 

niet. Op 8 december verzorgde Dhr. Theo Hoogbergen een lezing over de “Opkomst en 

ondergang van de kloosters”  

 

Open Monumentendag: 

Dit was op 14 september en stond dit jaar in het teken van het Religieuze Erfgoed. De vijf 

Heemkundeverenigingen hebben samen het boekje Sporen geproduceerd en samen met de 

gemeente hebben wij een fietsroutekaart gemaakt. Tevens waren er verschillende religieuze 

gebouwen opengesteld. Bijzonder was op die dag de opening van de prachtige Museumruimte 

op het koor van de Michaelkerk.  

 

Algemene ledenvergadering/Jaarvergadering 

18 februari was er de jaarlijkse jaarvergadering, met na afloop een korte lezing over Geld in 

Brabant, door onze voorzitter Bert van Beek.   

15 maart zijn de organisatoren van de “Historische dag Nieuw Herlaar”, waaronder 

Heemkundeleden, bij elkaar geweest. Onder het genot van een drankje en een hapje de 

herinneringen opgehaald over deze dag in november 2005.  

 

Den Heertgang:  

Het eerste blad van het jaar met weer pasfoto’s was snel uitverkocht, vandaar dat er nog 100 

zijn bijgedrukt die inmiddels grotendeels verkocht zijn. De oproep in de jaarvergadering, om 

kopij en redactieleden is opgepakt door Ruud van Aart, die Nico van Hengstum en Frans 

Cooijmans zijn gaan versterken. Kort daarna is daar bij gekomen Thijs Braam. Enkele keren 

heeft ook Piet Donders de redactie bijeenkomsten bijgewoond. Zoals U heeft kunnen zien in 

het tweede blad van dit jaar heeft dit tot een prachtig blad geleid. Om dit te bereiken hebben 

we ook experts geraadpleegd, zoals Harrie Maas en Joop Bovenkamp. De redactie is druk met 

de volgende uitgaven in 2009.    

 

Regiobijeenkomst: 

Dit jaar waren we gastheer voor de regiobijeenkomst “Rondom Elde”. Dit is een initiatief van 

Brabants Heem om onderlinge contacten tussen de Heemkundeverenigingen te onderhouden.  



 

Anjerfonds: 

Wederom is er gecollecteerd voor het Anjerfond/Prins Bernhard fonds, met weer een mooie 

opbrengst van 195,28 voor de vereniging. Dit alles met dank aan Martien van Griensven. 

 

Archeologie: 

Theo Schure en Frans Cooijmans hebben met goed gevolg een cursus gedaan “Archeologie en 

gemeentelijk beleid”. Dit kan de basis zijn voor de opzet van een “Archeologische groep”. 

Meld U aan. Dit jaar is de gemeente begonnen met het produceren en uitwerken van een 

Archeologische Verwachtingskaart. Dit is een wettelijke plicht die positief wordt opgepakt. 

Het eerste concept van de verwachtingskaart is op 8 oktober gepresenteerd. We hebben daar 

voorlopig niets aan toe te voegen. 

 

Heemruimte: 

Ons Heemhuis in het gebouw van Viataal is iedere eerste woensdag van de maand, van 14.00 

tot 16.00 open geweest. De Historische en Toponiemen groep zijn daar steeds aanwezig 

geweest. Deze groep was dit jaar veelal bezig met het transcriberen van oude akten.   

 

Kulturhus: 

Het is een project van de lange adem aan het worden. Inmiddels zijn er indicaties van de 

huurprijzen gegeven en lopen we tegen een financieel probleem. Hoe die hobbel genomen 

gaat worden moet het komende jaar duidelijk worden. Voorlopig zitten we goed bij Viataal, 

maar beseffen dat het achteraf zit. Een plekje bij de bibliotheek heeft onze voorkeur.   

 

Website: 

Deze wordt goed bezocht, maar moet uitgebreid en bijgehouden worden. We zoeken nog 

steeds naar een webmaster of iemand die dit wil leren. Het is niet echt moeilijk. 

 

Onderwijsproject: 

We zijn betrokken bij het onderwijsproject Jet en Jan. Dit is een landelijk opgezet project, dat 

Heemkundeverenigingen aanpassen aan de plaatselijke situatie. 

 

Leden: 

Het aantal leden was 75 eind 2006, 74 leden eind 2007 en 83 leden eind 2008.  

De contributie blijft gelijk als voorgaande jaren. 

 

 

 

Het bestuur: 

Het kwam 4 keer (10-4, 12-6, 2-10, 11-12) bij elkaar en bestond uit: 

Bert van Beek. (voorzitter) 

Hein Gartsen (secretaris) 

Betsie van Beek (bestuurslid) 

Jan Spit. (bestuurslid) 

Frans Cooijmans. (penningmeester) 

 

 

 

 

Groeten, het bestuur. 



Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgetsel 2007. 

 

2005 Div. Ordners, over centrum Sint-Michielsgestel, Fam. Schure. 

2005 Doos vol met tijdschriften, bladen en boeken, die betrekking hebben op Sint-

Michielsgestel, Robert van Erp.. 

2005 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven 

 

 

2006 Boekje: Het Filmspel van Franciscus, Felix Timmermans & Hendrik Caspeele, Frans 

van Dommelen. 

2006 Boekje: Ijzertijd & Romeinse tijd in ’s-Hertogenbosch en omgeving, Paul A.M. 

Zoetbrood, Frans van Dommelen. 

2006 Boekje: Het Kerkhof te Gemonde, Dr.P.Glazema, Frans van Dommelen. 

2006 Groot aantal van kwartaal uitgave: Brabants Landschap, Wim van Lankveld. 

2006 Dertigtal boeken, Paul Minkels. 

2006 44 x het blad: Heemschild, Theo van de Wetering. 

2006 6x boekjes: Noord Brabants Jaarboek 4-5-6-7-8-9, Theo van de wetering. 

2006 4x boeken: Varie Historica Brabantica VIII, IX, X, XI, Theo van de Wetering. 

2006  Blad: 40-45, Toen en Nu, nr. 140, Frans Cooijmans. 

2006 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

 

 

2007 Bidprentjes, via Frans van Dommelen. 

2007 Div. uit nalatenschap van Celestinus, Oudheidkundig Museum. 

2007 Uitgaven van het blad Genealogie, doorlopend tot nu, Wim van Lankveld. 

2007 Uitgaven Brabants Landschap, doorlopend tot nu, Wim van Lankveld. 

2007 Div. boeken en geschriften, dubbele, Robert van Erp.  

Brabants Landschap 

00-02-07 Foto, (KVB) vrouwen uit Sint-Michielsgestel, via Roos van Grinsven-Schellekens. 

(4) 

16-10-07 Archief, Katholieke Vrouwen Beweging, via Paul Minkels 

16-10-07 Twee foto’s, Brugske over Loop, Hof van Schellekens, uit album Cor de Ridder. 

(m4)  

29-10-07 Div. uit archief gemeente, via Martien van Griensven, Lijstje 25/26-10-07. 

2007 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

 

 

25-06-08 5 oude gebruikswerktuigen en Waag, via Martien in bruikleen HKV Op die Dungen. 

00-07-08 Uit archief, Wim van der Heijden, Monumenten Commissie, via Henk van Gestel. 

30-08-08 25 oude foto’s Sint-Michielsgestel, Fam. Van den Donk, Sint-Michielsgestel. 

03-09-08 CD met films over Sint-Michielsgestel, Fam. Schure, Sint-Michielsgestel. 

04-11-08 Rekje Dia’s, van bruiloft Eric en Gonneke Lamers, St.M.G. 

00-12-08 Genealogisch overzicht, Mw. van Dijk- v.d. Tillaard, Nuland. 

11-12-08 Foto, 36x30 cm, met Lijst en bidprentjes, Fam. Voets van der Steen, St.M.G. 

17-12-08 Prijsboekje Ruwenberg, Hr. J. van Griethuysen, Den Haag. 

24-12-08 Div. klappers, onderzoek Kleine Ruwenberg, Pieter en Paulien Heessels, Schijndel. 

2008 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

 

 

08-01-09 7 oude (kerk)boekjes, Mw. Riekie Schellekens-Schellekens, Den Dungen 



Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 
Werkgroepen 
 
De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:  
Historische groep, bestaande uit: Gerrit Verwegen, Nico van Hengstum, Jef van 
Veldhoven, Wim van Lankveld, Theo van de Wetering, vanuit het bestuur Frans 
Cooijmans.  
Archeologische groep, bestaande uit: Martien van Griensven, Theo Schure, vanuit 
het bestuur Frans Cooijmans. 
Redactie Den Heertgang, bestaat uit: Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs 
Braam, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 
Website, Bert van Beek, contactpersoon: Frans Cooijmans 
genealogische werkgroep: in oprichting 
 
 
Nieuwe activiteiten 
 
Bij het agendapunt 12 van de Algemene Ledenvergadering willen wij u uitnodigen uw 
wensen kenbaar te maken voor nieuw te ontwikkelen verenigingsactiviteiten.  
 
Een al eerder door de leden genoemd punt is het oprichten van een genealogische 
werkgroep. Daar willen we nu een begin mee maken. De lijst met namen van 
Gestelse Mensen, gemaakt door Nico van Hengstum, kan daarbij betrokken worden.  
 
Daarnaast blijkt er sterke behoefte te zijn aan het bijwerken van de inventaris van 
alles wat zich in ons heemhuis bevindt, zie ook de Aanwinstenlijst. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken, dan kunt u uw 
wensen en suggesties ook per e-mail doorgeven: 
bert.vanbeek@xs4all.nl 
 
 
Jaarprogramma 2009  
 
2 maart Algemene Ledenvergadering 
 
20 april lezing Boerderijen door onze oud-voorzitter Frans van Dommelen 
 
. . . .mei Ramen, door Gerard Gersjes 
 
. . . .juni Vaartocht op de Dommel, met toelichting 
 
.september Jeu de Boules avond 
 
oktober kaarten van Hendrik Verhees, door Ruud van Nooijen 
 
9 november Ledenavond 
 
.december Archeologische waardekaart, door Martien van Griensven.  


