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De achter ons liggende maand september was een maand met diverse
activiteiten van onze vereniging. In deze Heem-info doen we daar verslag
van. We vragen ook uw aandacht voor de RABO Clubkas Campagne.
Geef uw stem!!
Voorts gaan we in op twee oude herbergen aan de Hezelaar en aan de
Gemondseweg. Op verzoek van Jan van den Broek dook Jef van
Veldhoven in de archieven, lees het resultaat …
Tot slot nog de vraag: Was je erbij toen de foto werd gemaakt?
Reacties of commentaar graag aan: heem-info@ziggo.nl
Onze heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” neemt deel aan de
Rabobank Clubkas Campagne! Wie kunnen er stemmen?
Leden van Rabobank Hart van De Meierij ontvangen rond 15 november
2018 per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van
donderdag 15 tot en met donderdag 29 november kunt u uw stem
opbrengen. Van de vijf stemmen mag u maximaal twee stemmen
uitbrengen op: “De Heerlijkheid Herlaar” en kunt u zorgen voor een
mooie aanvulling voor onze clubkas.
Geef uw stem aan onze vereniging!

MFA: de stand van zaken
Op 5 november jl. is een afvaardiging van onze vereniging in gesprek
geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, die de overgang
van Huif naar MFA in goede banen moeten leiden. Teleurstellend was de
boodschap dat er voor ons zorgvuldig opgebouwde archief vooralsnog
GEEN ruimte is aan het Meanderplein. En dat kan natuurlijk niet. We
gaan opnieuw in gesprek met de Gemeente. Wordt vervolgd!!

Wijkdag Theereheide en Halder
Op zondag 30 september gaf onze vereniging acte de présence op de
Wijkdag Theereheide en Halder op het Campanulaplein. Het was een
zeer geslaagd gebeuren op een zonovergoten dag. Namens de
heemkunde-vereniging gaven Robert van Erp en Frans Cooijmans, met
zorgvuldig uitgekozen fotomateriaal, aan de bezoekers informatie over
de activiteiten van “De Heerlijkheid Herlaar”.

Welkom aan drie nieuwe leden.
Hr. J. M.J. Gerrits, Jo, Laurierstraat
Hr. J.J. van den Heuvel, Jack, Esscheweg
Mw. R. van Vugt-van Zelst, Ria, Nieuwstraat
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Terugblik
Aan de Open Monumentendag op 9 september j.l. hebben ruim 200 bezoekers deelgenomen.
Ongeveer 160 daarvan bezochten de ruimte onder de Michaëlkerk. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was dit een schuilplaats voor verzetsmensen en piloten om zo uit handen van de
bezetter te blijven. Traditiegetrouw was natuurlijk ook de Toren toegankelijk.
De Tilburger Paul Spapens is nauw verbonden aan de Peerke Donders Stichting. Op 11
september j.l. heeft hij voor de leden van onze heemkundevereniging en ander belangstellenden
een interessante lezing gehouden. Peerke was een gewone bijzondere Gestelnaar. Bijna acht jaar
was hij inwoner van onze gemeente, vanwege zijn verblijf op kleinseminarie Beekvliet en daarna
op het grootseminarie Nieuw Herlaar. Het geplande bezoek aan het Peerke Donderspark in Tilburg
op zaterdag 15 september kon, door gebrek aan belangstelling, helaas niet doorgaan.
Dinsdag 9 oktober j.l. heeft Paul Glaser, voor een goed gevulde
zaal in De Huif, verteld over de lotgevallen van zijn tante Roosje
Glaser. Roosje was een Joodse vrouw uit Den Bosch en zij was
zeer succesvol als danseres. Op negentienjarige leeftijd ontmoette zij Wim, een co-piloot. Het vliegtuig met Wim stortte
echter neer, waarmee een eind kwam aan haar eerste liefde.
Spoedig daarna maakte zij kennis met de dansleraar Leo
Krielaars uit Den Bosch. Zij trouwden en gingen inwonen bij een
broer van Leo, Marinus geheten. Deze was in de oorlogstijd
nogal NSB-gezind en dat leidde tot fricties met Roosje. Vervolgens kreeg ze een relatie met Kees en vertrok uit Den Bosch.
Haar Joodse afkomst dreigde haar fataal te worden, zeker toen
ze door haar ex. Leo werd verraden aan de Duitsers. Maar
Dankwoord door Jan Spit
Roosje had een ongekende overlevingsdrang en ze wist de
ellende en verschrikkingen van zes concentratiekampen te
overwinnen. Paul Glaser wist dit aangrijpende en onthutsende verhaal op een boeiende wijze voor
het voetlicht te brengen, ondersteund met veel foto’s en historisch filmmateriaal. (Als hij in 2002
een bezoek brengt aan het concentratiekamp Auschwitz ontdekt hij in een vitrine een koffer met
daarop zijn achternaam: Glaser. Het bleek de koffer te zijn van zijn tante Roosje. Onder de titel
‘Dansen met de vijand’ heeft hij het verhaal in boekvorm uitgegeven. (Uitgeverij Cargo ISBN 978
90 234 9932 9).

De Kleine of Nieuwe Nachtegaal, een herberg aan de Gemondseweg 10.
In Den Heertgang van 1 mei 2017 schrijven Jan van den
Broek en Thijs Braam over een opmerkelijk notitieboekje van
Cornelis Schellekens (1866-1953), die toen op Hezelaar 5
woonde. In zijn boerderij was vroeger het café De Grootte
Nachtegaal gevestigd. Het viel Jan van den Broek op dat bij
deze boerderij een waterput staat aan de overkant van de
weg. Hij zegt: “De waterput kan bij een langgevelboerderij
zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel staan, maar
dan ongeveer ter hoogte van de staldeur. Deze was zowel
voor huishoudelijk gebruik, maar ook om het vee te drinken te
geven. Maar aan de over-zijde van de straat is wel heel apart”.

Voor Diny en Lies Schellekens, nu woonachtig op
Hezelaar 5, heeft Jef van Veldhoven uitgezocht hoe dat
zit met de Kleine of Nieuwe Nachtegaal.
De verklaring voor de positie van de waterput is de
De waterput tegenover Hezelaar 5
volgende. Als boeren met paard en kar over de
Heezelaar reden en bij de Grootte Nachtegaal
stopten, dan werd het paard bij de waterput neergezet, waar ook nog een voedertrog
stond en de boer dronk dan een drankje in de herberg.
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Wie waren de eigenaren van de herberg de Kleine of Nieuwe Nachtegaal?
In 1792 wordt Cornelis
de Bever voor het eerst
genoemd als eigenaar
van De Kleine Nachtegaal. Wie waren de huiseigenaren van de ‘Kleine
of Nieuwe Nachtegaal’
aan de Gemondseweg 10.
In 1811 staat Evert
Cornelis de Bever
vermeld als eigenaar van
de Kleine Nachtegaal. In
de eigendommenlijst van
De grote Nachtegaal, ca 1937(Hezelaar nr. 5)
1816 staan achtereenvolgens als
eigenaren genoemd: de weduwe Willem
Schellekens (geb. Johanna Maria de Bever) en vanaf 1823 Jan Willem Schellekens,
bouwman uit Schijndel.
In 1832 is Willibrordus Verhagen de eigenaar (kadaster), deze is in 1829 in ‘De Kleine of
Nieuwe Nachtegaal’ een herberg gestart, tevens is hij klompenmaker en roggebroodbakker. In 1830 heeft hij twee inwonende knechten (klompenmakers) en een dienstmeid.
(Deze Willibrordus is ook eigenaar van de ‘Grote of Oude Nachtegaal’, Hezelaar 5). Op 7
augustus 1837 overlijdt Willibrordus en zijn vrouw Marie van Griensven blijft tot 1842 in de
‘Nieuwe Nachtegaal’ als herbergierster. Bij het kadaster staat vervolgens als eigenaresse
geregistreerd Helena Berkelmans weduwe van
Johannes Bastiaan van den Heuvel met de vermelding “abusievelijke naamstelling”. Als hij op 3 april
1868 overlijdt wordt zijn vrouw Hendrika Spierings
eigenaresse, zij overlijdt in 1885. Dan is Lambertus
Schellekens uit Schijndel de eigenaar en die verkoopt het in 1886 aan Johannes van der Leest
(koopman). In 1914 gaat het over op Laurens
Vermeulen, in 1938 wordt het gesloopt en wordt het
herbouwd. In 1949 wordt Ch. Gevers eigenaar. De
huidige bewoonster van Gemondseweg 10 is Anneke
Gevers. Zij vertelt dat in 1905 Cees Schellekens de
boerderij annex café aan de Gemondseweg 10 heeft
gekocht en daar de Kleine of Nieuwe Nachtegaal
heeft voortgezet tot 1932.

Meer gedetailleerde informatie over de herbergen De Nachtegaal vindt u op onze website
www.deheerlijkheidherlaar.nl . Jef van Veldhoven heeft daar veel interessante gegevens
samengebracht.
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De Kleine of Nieuwe Nachtegaal ca. 1937

Gemondseweg 10 anno 2018
vh. de Kleine Nachtegaal

Op weg naar het feest
Stralende gezichten op deze foto want op deze zomerdag in 1959 wordt gevierd dat
directeur Van Overbeek 25 jaar verbonden is aan het Instituut voor Doven in SintMichielsgestel. Van Overbeek blijft tot 1966 verbonden aan het instituut; korte tijd later
overlijdt hij.
Op het moment dat het jubileumfeest van de directeur wordt gevierd, bestaat het Instituut voor
Doven al zo’n 120 jaar; een begrip in Brabant en ver daarbuiten. Van Overbeek, geboren in
Oirschot, komt in 1934 als leraar naar het instituut. Zes jaar later, aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog, wordt hij er
directeur en dat blijft hij tot 2
oktober 1966. Anderhalve
maand later overlijdt hij en
wordt op 24 november
begraven op het kerkhof van
zijn geliefde instelling.
Van Overbeek staat bekend als
een ‘aanstekelijke optimist’ die
zijn leven in het teken stelde
van het dove kind. “Hij zocht
telkens naar nieuwe wegen om
hun gebrekkigheid op te heffen
en het leven voor hen door
inzet van bekwaamheid,
toewijding en liefde gelukkig te
maken”, lezen we.
Nu terug naar de foto waar Van Overbeek lachend achter het stuur zit, klaar voor alle
gebeurtenissen die die dag gaan brengen. Was jij erbij toen de foto werd gemaakt? Of heb je deze
directeur gekend? Wat zijn je herinneringen bij het zien van deze foto?
(Marilou Nillesen van het BHIC vertelde bovenstaand verhaal op 4 januari 2018).
Reageren kan, ga naar: heem-info@ziggo.nl

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën
van stukken uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en
periodieken van andere heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of
een ruilafspraak mee heeft.
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