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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.

Beste lezers, 

De jaarvergadering komt er aan. Tegelijk met deze Heem-info ontvangt u 
de stukken voor deze vergadering. De vorige info ging over de familie 
Knicknie, nu gaan we wat uitgebreider in op de familie Immens.  
Neem kennis van deze Gestelse familie! 

Mededelingen van de bestuurstafel 

Jaarvergadering 

Op dinsdag 26 maart a.s. houden we onze jaarvergadering, de laatste 
keer dat deze in “De Huif” zal plaatsvinden. 
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur  
                        
Verhuizing van “De Huif” naar de Multifunctionele Accommodatie 
“De Meander” 

Voorafgaand aan de jaarvergadering of daarna kunt u een bezoek 
brengen aan ons archief. Hoe dit archief straks in “De Meander” zal 
worden ondergebracht is voor ons op dit moment nog een vraag, 
evenals het moment waarop we definitief zullen gaan verhuizen. We 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom De Meander. 

Lezing “Maria in Brabant en daarbuiten” 

Op donderdag 23 mei a.s. zal Erik Kolen een lezing verzorgen over de 
Mariadevotie in Brabant, maar ook daarbuiten. Bij het verzorgen van 
deze avond werkt onze heemkundevereniging samen met de KBO. 
Nadere informatie over deze avond volgt. 

Welkom aan de nieuwe leden: 
De heer P.A.M. Hamers (Peter) 
De heer P.A.A. Gooijaers (Piet) 
Mevr. F.M.J. Raaijmakers - Albertus (Riet) 
De heer Brabers (Han)
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Familie Immens en familie Knicknie 
De geschiedenis van de Nieuwstraat. 
De Nieuwstraat heette voor 1870 den Heesakkersche weg. Het was de straat gelegen tussen het 
Petrus Dondersplein en de Sint-Michielsstraat en was de hoofdstraat van Sint-Michielsgestel. De 
naam Nieuwstraat is in de volksmond ontstaan nadat omstreeks 1870 den Heesakkersche weg 
verhard werd. Deze weg was gelegen tussen de toenmalige Heesakkers en de Dommelakkers. Bij 
Raadsbesluit van 16 september 1952 werd de benaming officieel Nieuwstraat. Hendrikus Immens 
(2e generatie) bouwde aan de Nieuwstraat in 1842 ‘Huize Dommeloord’ (de huidige pastorie van 
de Michaelkerk). 

Geneesherenfamilie 1807-1902 
De oorsprong van de familie Immens in Sint-Michielsgestel begint met de in Tilburg in 1785 
geboren Franciscus Immens. Hij trouwt in 1807 met Anna Grave, eveneens afkomstig uit Tilburg 
(1e generatie). In datzelfde jaar wordt hij op eigen verzoek benoemd door het Gemeentebestuur 
tot chirurgijn en vroedmeester in Sint-Michielsgestel tegen een jaarwedde van tachtig gulden. 

In het gezin van Frans en Anna worden zes kinderen geboren. De oudste zoon, eveneens 
Hendrikus genaamd (geb. 1808) volgt zijn vader in 1830 op als heel- en vroedmeester in ons dorp. 
Hij treedt in het huwelijk (1841) met de uit Vlijmen afkomstige Johanna van den Dungen. Zij 
bouwen Huize Dommeloord. De eerste steenlegging vindt in 1842 plaats. Hendrikus (2e generatie) 
is de oudste van het gezin van zes kinderen, achtereenvolgens worden geboren: Anna Cornelia 
(1810), Francina (1813), Clara (1816), Karolus (1819) en Maria Elisabeth (1822). Hendrikus sterft in 
1902 en daarmee eindigt ook de Immens geneesherenfamilie. 

Immens (3e generatie) 
Het eerste kind uit het gezin Hendrikus en Johanna is 
wederom een Henricus (Hein) en er volgen nog zeven 
kinderen. Naast Huize Dommeloord woont de familie 
Knicknie. Zoals in Heem-info 11 is geschreven moest 
Hein met zijn buurmeisje Kee (Cornelia) Knicknie 
trouwen. De geboorte vindt plaats in Oss bij een familielid. 
In het gezin van Hein en Kee worden twaalf kinderen 
geboren. In de mannelijke lijn zijn er vier zonen, te weten 
Harry, Marinus (Pinus), Huub en Frans. In de smederij/
koperslagerij van Marinus Knicknie werkte zijn zoon 
Harrie en daar begint ook het werkzame leven van Pinus. 
In 1922 nemen Harry Knicknie en Pinus de smederij van 
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De naam Pinus! 
Officieel staat de heer Immens in het 
bevolkingsregister ingeschreven als 
M.J.M (Marinus J.M.), maar iedereen 
kent hem als Pinus Immens. Deze 
naam ontstond toen zijn zusje, dat 
kennelijk wat moeite had de naam 
Marinus uit te spreken, hem de naam 
Pinus gaf. Bron: NV Immens 
1822-1947-1972

den Heesakkerscheweg



Marinus over, zij maken ondermeer  
bliksem-afleiders op gebouwen. In 1934 
overlijdt Marinus Knicknie op 88-jarige 
leeftijd. Na de oorlog (1947) is  
NV Immens Centrale verwarmings-
industrie opgericht. Daar zitten drie 
broers Immens in, te weten Harry, Huub 
en Pinus. In de zestiger jaren beginnen 
Harry en Huub voor zichzelf. Huub is 
naar elders vertrokken. Harry kiest voor 
de naam Harry Immens 9000. (Harry 
had contact met de heer Roskam van de 
toenmalige PTT en die zorgde voor het 
telefoonnummer 9000). 

De gasfabriek en de Cafétière 
Merveilleuse. 
De familie Jan Knicknie was een ondernemende familie. In 
1845 staan zij geregistreerd als zelfstandig koper- en blikslager 
en loodgieter. Drie jaar later hebben zij een winkel erbij en 
verkopen brood en beschuit. In 1865 verkrijgt Jan Koninklijke 
goedkeuring voor het oprichten van een gasfabriek. Het gas is 
nodig om de straatlantaarns in het dorp als het donker wordt te 
ontsteken. Ook het loden gasleidingnet in de gemeente is door 
smederij Knicknie aangelegd. De gasfabriek wordt gebouwd 
achter de werkplaats, waar nu de Victoriastraat is.  
Naast de gasfabriek ontwikkelt Knicknie ook een koffiezet-
apparaat en noemt dat ‘de Cafétière Merveilleuse’. In één 
minuut kan een gefiltreerde kan koffie gezet worden. 
In 1874 beginnen zij een tapperij met biljart, een slijterij en een 
logement met vijf kamers. Hier ligt het begin van wat oude 
Gestenaren nog kennen als café Immens. 

Café: Victoria  
Enkele dochters van Jan Knicknie bestieren het café. Later 
wordt het weer overgenomen door de dochters Beth en Jaan 
van Marinus Knicknie. In het café was ook handboog schiet-
vereniging “De Unie” thuis. 
Beth Knicknie, een zus van Kee, trouwt met Toon van de 
Coevering en in de volksmond heette het café toen ‘café de 
coef’!  
In de keuken, zo vertelt Gé, stond in het midden een grote 
lange tafel met Beth aan het hoofd. De regel was als mensen 
achterom kwamen en aan de tafel bij Beth aan-schoven, de 
koffie, de koek of chocolademelk gratis was. Beth was 
behoorlijk nieuwsgierig en stelde het zeer op prijs dat de gasten 
haar informeerden over allerlei dorpse zaken. Dagelijks 
kwamen er allerlei mensen binnen die vanwege hun werk op de 
weg zaten. Van voddenboer tot ijzerhandelaar. Later is Huub 
Immens de uitbater geworden en na hem zijn zoon Henny. In de 
zeventiger jaren wordt het café gesloten en wordt daar de 
Jumbo gevestigd. 

Handelsreiziger 
Hein Immens heeft al snel een groot gezin en die moeten allemaal gevoed en gekleed worden. 
Wanneer ze trouwen is hij al handelsreiziger. Hij heeft een motor en is veel van huis. Derhalve zijn 
twee van hun kinderen, waaronder Pinus en Muy opgevoed bij Marinus Knicknie en Anna van de 
Westelaken. Pinus zegt daar later over: ‘Knicknie was mijn grootvader van moeders kant. Immens, 
van vaders kant was een vooraanstaand dokter in St. Michielsgestel. Wij hadden een gezin van  
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Over De Unie vertelt Gé 
Immens: ‘Het verhaal ging dat er 
een jaarvergadering was. Om 
een uur of half een in de nacht, 
zei de voorzitter we zullen eens 
aan de vergadering beginnen, 
anders wordt het een plakpartij’. 
Het gaf een beetje de sfeer van 
de Gestelse gemeenschap van 
toen weer!

Hein Immens met Ma.



twaalf kinderen en ik ben, je zou het kunnen noemen 
‘uitgeleend’ aan mijn grootvader. Men bracht mij bij 
hem als kleuter en ik ben er altijd gebleven. Op mijn 
twaalfde jaar ben ik in het vak gegaan bij grootvader 
Knicknie’. Hein Immens komt in die tijd terecht bij 
Krupp en Thyssen en bekwaamt zich in de centrale 
verwarming. Vooral stadsverwarming was toen de 
toekomst. De restwarmte van elektriciteitscentrales en 
ijzergieterijen komt daarbij uitstekend van pas. In 
Utrecht wordt in die tijd de eerste stadsverwarming   
aangelegd, de ‘Peguscentrale’. Hein Immens is daarbij 

betrokken en leert er de kneepjes van het vak. Zo is hij later in de centrale verwarming terecht 
gekomen. Harry Immens is toen door hem ook in de centrale verwarming gegaan. 

Gedurende een lange periode heeft Sint-Michielsgestel twee Immens bedrijven gekend. Beide 
actief in de installatietechniek. Enkele jaren geleden is Harry Immens 9000 overgenomen door 
installateur Kuijpers uit Helmond. NV Immens Installatietechniek aan de Victoriastraat is nog 
steeds actief. 
In 2012 is Jeroen Immens uit Harry Immens 9000 gestapt en is zelfstandig verder gegaan. 
Daarmee is hij de vierde generatie Immens in de verwarmingstechniek. 

Voor de Gestelse gemeenschap is de familie Immens van grote betekenis 
geweest. De zoon van dokter Immens, Hein Immens had ook een 
artsenstudie gevolgd, maar niet afgemaakt. Hij werd in zijn tijd als een 
geleerde man gezien. Hij kwam in het dorp bij veel families en vaak werd 
er om raad gevraagd. Een briefje schrijven naar bestuurders of als 
mensen iets gedaan wilde krijgen (een vergunning) dan klopte men bij 
hem aan. Zijn broers en zussen waren ook maatschappelijk goed terecht 
gekomen. Een broer had een tandartspraktijk in New York en een andere 
broer een plantage in Indonesië. Een zus was getrouwd met een notaris 
en een andere zus met een apotheker. In de relatie Knicknie-Immens 
moet natuurlijk ook genoemd worden Johannes Knicknie, gemeente-
secretaris (de sik!) in Sint-Michielsgestel.  

 

Sjef van Hulten, met dank aan Gé Immens. 

Bronnen: 
Knicknie en Immens in Sint-Michielsgestel, Gé Immens 
NV Immens 1822-1947-1972 
Fotoalbum Immens en Knicknie van Wim Pennings 
Heemkunde vereniging De Heerlijkheid Herlaar 
Archief van Jef van Veldhoven.
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Jan Knicknie (de sik!)

Pinus Immens

Jan Knicknie, de 
gemeentesecretaris 
woonde met Diena 
Schellekens in Huize 
Rozenhof. Dit huis 
stond op wat nu het 
Johan Frisoplein is.

De bomen staan er 

nu nog!

Harry Immens


