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Beste lezers,

Na de mooie uitgave van Den Heertgang van december 2018, ontvangt u hierbij de 
eerste heem-info van 2019. De redactie wenst alle leden van onze heemkunde-
vereniging een heel voorspoedig 2019 toe.  Voor de RABO Clubkas Campagne heeft 
onze vereniging 94 stemmen gekregen, hetgeen heeft geresulteerd in het mooie 
bedrag van € 389,37. Bedankt voor uw stem!
Kent u van vroeger nog de naam van de familie Knicknie, een familie die nauw 
verbonden was met de familie Immens? In deze uitgave zetten we de spotlight op de 
Knicknie’s, later volgt dan nog de genealogie van de familie Immens. Veel leesplezier.
De redactie.

DE FAMILIE KNICKNIE
Oudere Gestelnaren kennen ongetwijfeld nog de naam Knicknie en daar onlosmakelijk mee 
verbonden de naam Immens.
In de tweede helft van de 19e eeuw kan Sint-Michielsgestel wel omschreven worden als een 
agrarische gemeente. De grond is deels zandig en schraal, maar ook gedeeltelijk vrij goed. De 
voornaamste voortbrengselen bestaan uit rogge, boekweit, haver en garst, en aardappelen. 
Naast de agrarische beroepsgroep waren er in het dorp natuurlijk bakkers, slagers, 
smederijen, koperslagers, klompenmakers, enz. In deze dorpse omgeving trouwt de uit 
Schijndel afkomstige Jan (Johannes) Knicknie op 25 april 1845 met Anna van der Meijden, 
een dochter van de Gestelse smid Jan van der Meijden. Het pasgetrouwde echtpaar gaat 
inwonen bij Jan van der Meijden op Dorp A134. Jan Knicknie staat dan officieel geregistreerd 
als zelfstandig loodgieter, koper- en blikslager in de smederij van zijn schoonvader. 

Uit het huwelijk van Jan Knicknie met Anna van der Meijden 
zijn tussen 1846 en 1868 acht kinderen geboren (5 dochters 
en drie zonen). De zonen Marinus en Adrianus zijn ook in het 
vak van koperslager opgeleid. Hubertus was vleeshouwer/
verkoper (schapenboer). 
In 1866, dus na ruim twintig jaar, beginnen Jan en Anna in het 
naastgelegen pand (Dorp A136) een broodwinkel. Naast zijn 
werk als loodgieter, koper- en blikslager wordt hij dan ook 
gasfabrikant voor de gasverlichting in het dorp. 

Het gezin van 
Jan Knicknie en 

Anna van der 
Meijden.

Marinus 1846
Hendrika 1850
Adrianus 1851
Hubertus 1857

Lucia 1859
Maria (Theresia)1862

Anna 1863
Cornelia 1868

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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De woning rechts is ‘Huize Dommel-
oord’, de huidige pastorie, maar eertijds 
woonde hier de plaatselijke arts 
(genees-, heel- en verloskundige) 
Hendrik Immens. (Links op de foto staat 
Hendrik met zijn zoontje?). 
Van 1846 tot 1850 was hij ook burge-
meester van Sint-Michielsgestel. Hendrik 
was een zoon van Franciscus Immens en 
Anna Grave. Hij is in 1871 in Sint-
Michielsgestel overleden.

Marinus Knicknie, de zoon van Jan en Anna, trouwt in 1880 met 
Anna van de Westelaken. Zij bouwen samen een gezin op van negen 
kinderen (4 jongens en 5 meisjes). De oudste zoon uit dit gezin 
Johannes trouwt met Diena Schellekens en wordt gemeente-
secretaris van Sint-Michielsgestel. Hij was woonachtig op Rozenhof 
(zie foto). Dit prachtige huis stond waar nu het Johan Frisoplein is. 
In Rozenhof is later Hendrik Immens met zijn vrouw gaan wonen.
De familie Marinus Knicknie en de familie Hendrik Immens (Huize 

Dommeloord) woonden in de Nieuwstraat naast elkaar. De 
kinderen gingen vriendschappelijk met elkaar om. Maar de vriendschap tussen Kee 
(Cornelia) Knicknie en Hein Immens was iets te intiem. Zo is het gekomen dat ze 
een echtpaar werden. Vanwege dit gebeuren, zo vertelt Gé Immens ‘dat zijn vader in 
Oss geboren is. Het jonge stel moest even het dorp uit zoals dat heet.  Al was het 
maar om wat rust in de gemeenschap te krijgen’. Een zus van Hein Immens, was 
getrouwd met een notaris uit Oss, zij verleenden het jonge stel onderdak. Later zijn 
zij in het verbouwde koetshuis (kostershuis en recent nog  bloemenwinkel) gaan 
wonen’. Hoe het de familie Immens is vergaan komt een andere keer aan de orde. Nu 
terug naar de familie Knicknie.

Marinus Knicknie had vijf dochters twee daarvan bestierden café Victoria. 
Het pand waar nu de Jumbo-supermarkt gevestigd is. Op de foto zijn 
Jaan en Beth te zien achter de tapkast. Op de foto staat Beth links en 
Jaan rechts. Er is nog een mooie koperen tap te zien met daar-aan een 
missiebusje bevestigd.

Jan Knicknie had nog een 
kleinzoon, ook een Johannes, 
maar deze is woonachtig in 
Duitsland en daarmee is de 
familienaam uit Gestel ver-
dwenen.
Over de familie Immens en  Café 
Immens (Hein Immens en Cor 
Knicknie) komen we een volgend 
keer nog te spreken.
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Het gezin van 
Marinus 

Knicknie en 
Anna v.d. 

Westelaken.
Johannes 1880

Anna Maria 1881
Cornelia 1882

Franciscus 1883
Hendrikus 1884

Adriana 1886
Elisabeth 1886
Adriana 1887
Marinus 1890

Gé vertelt de volgende anekdote:
Voor het café gold een ijzeren regel: ‘Al wat rechts in de kelder 
lag was voor de de zaak, en wat links lag was voor eigen 
gebruik. Op een middag komt er een handelsreiziger het café 
binnen en gaat aan een tafeltje zitten. Tante Jaan, die de 
bediening moest verzorgen, vraagt de man wat hij wil bestellen. 
Hij wenst een kop koffie en een uitsmijter. Jaan waggelt (zo liep 
ze nou eenmaal) naar de keuken en de kelder. Zij zag een 
probleem, want rechts lag niet één ei, terwijl links de nodige 
eieren lagen. Zij riep flink hard naar haar zus Beth (de bazin) 
die in de keuken stond: Beth er zen gin aier, za’k ze toch maar 
bakken?’

Beth en Jaan
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