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Beste leden van onze vereniging,

 

Het coronavirus heeft ons danig in de greep. Veel zaken zijn uitgesteld 
omdat samenkomen met meerdere mensen tegelijkertijd niet toegestaan 
is. Zo is de algemene ledenvergadering en de opening van de expositie 
over de Gijzelaars op Beekvliet tot nader orde uitgesteld. Middels deze 
Heem-info willen wij u toch wat bijpraten. Met 75 jaar bevrijding in 
aantocht ruime aandacht aan de voorbereiding van de expositie en ook 
een persoonlijk bevrijdingsverhaal van Sineke Kapteijns. 

De geest van Gestel 
Op dinsdag 10 maart j.l. heeft Yves de Vries een presentatie gehouden voor 
onze heemkundevereniging in samenwerking met bibliotheek Babel over de 
gijzelaars op Beekvliet. De Vries is kunsthistorica en heeft zich verdiept in 
het werk van de kunstschilder Karel van Veen. Zij is op latere leeftijd met 
hem in contact gekomen. Van Veen heeft in de oorlog ook als gijzelaar op 
Beekvliet gezeten en hij heeft prachtige portretten gemaakt van uiteindelijk 
87 gijzelaars. De Vries heeft een diepgaande 
studie gemaakt van het leven van de gijzelaars 
op Beekvliet. Op 4 en 5 mei heeft de bezetter 
460 mannen overal uit het land opgepakt en via 
een centraal punt naar Gestel vervoerd. 
Broederlijk zaten ze daar bijeen, bestuurders 
en intellectuelen van Nederland. Zij hadden 
redelijk veel vrijheid en organiseerden allerlei 
activiteiten om de dag door te komen. Maar 
altijd heerste de angst van represaille 
maatregelen van de bezetter. 
De vele afbeeldingen gaven een mooi beeld 
van hoe het leven in de periode 1942-1944 
daar heeft plaats gevonden. Naast informatie 
over het leven van de gijzelaars liet zij ook 
prachtig schilderwerk van Karel van Veen zien, 
zoals staatsieportretten van koningin Juliana, prins Bernhard en Willem 
Alexander als kind. Aansluitend aan de lezing deed Koos Loose verslag van 
de voorbereiding van de expositie op Beekvliet. Na beantwoording van 
vragen uit de zaal werd deze zeer informatieve avond met applaus 
afgesloten.  

Welkom aan de nieuwe leden leden 
Mw. Monique van Breugel-Smetsers 
Dhr. Kees Mommersteeg 
Mw. Willemien Mommersteeg-Willekens 
Dhr. John Barendregt  
Dhr. Henk van Hemmen 
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Woord van de voorzitter  
Helaas konden we op 14 maart jongstleden de 
expositie Gegijzeld maar niet verslagen niet 
openen. Daarom konden wij jullie, onze leden 
van de vereniging, ook niet ontvangen op 16 
maart om jullie allemaal bij te praten over de 
voortgang rond deze expositie. Ik maak nu van 
de gelegenheid graag gebruik om dat gemis 
goed te maken. In juli en augustus vorig jaar, 
volop in de voorbereiding voor de 75 jaar 
bevrijdingsfestiviteiten in oktober, kregen we 
vanuit de gemeente de boodschap dat wij de 
Beekvlietboerderij gedurende een half jaar 
zouden mogen gebruiken voor een activiteit 
rond het thema van de gijzelaars van 1942 
-1944. Dat aanbod hebben we dankbaar 
aanvaard en vervolgens is een commissie 
samengesteld. Met wethouder Peter Raaij-
makers en zijn medewerkers Domien en 
Marieke, met leden van onze heemkunde 
vereniging ( Frans, Jan, Robert  en onderge-
tekende), met de Stichting Gedenkplaats 
Haaren (Henk van Helvert en Jan Pommer), 
de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren 
(Mr. Ferdinand Sassen)  en de auteur van het 
Gezicht van Gestel Yves de Vries.  
 
Er waren in de beginfase nog wel wat 
afstemmingsproblemen tussen Gemeente 
enerzijds en onszelf als HKV. Dat ging over 
vragen als wie doet wat en wie is verantwoor-
delijk voor wat in de organisatie. Maar dat is 
uiteindelijk allemaal opgelost. De gemeente 
heeft ook een substantieel bedrag aan subsi-
die toegekend. Als vereniging hebben we 
natuurlijk nog wel wat reserves uit de pot van 
75 jaar bevrijding. Die bedragen konden we 
inzetten om de expositie en een eventueel 
aanpalend programma te organiseren. Op een 
bepaald moment liepen we eigenlijk wat vast 
met betrekking tot zaken als vormgeving, 
huisstijl, logo en kleurstelling. Op dat moment 
hebben we ons verzekerd van de steun van 
Jan Veenman (vormgever) en Henk van der 
Linden (oud-wethouder en voor ons heel 
belangrijk als auteur), die ons bij het boekje 
‘over kostbare vrijheid  tgv 75 jaar bevrijding al 
zo geweldig hadden geholpen.  

Die inbreng resulteerde  in een - al zeggen we 
dat zelf - een prachtige uitstraling van  huisstijl 
en logo en wat dies meer zij. Wat ons met 
dankbaarheid vervult is dat we de laatste nog 
levende gijzelaar Leo de Waal daarover 
hebben kunnen laten meepraten/-beslissen. 
Die huisstijl zien we – en jullie straks – in de 
vormgeving  van de expositie. Waar ikzelf met 
name de coordinatie op een aantal terreinen 
op me heb genomen zoals de jeugd met name 
van Elde, de inzet van audio-visuele en 

digitale hulpmiddelen, verzorgde Jan Spit het 
spitwerk in de boeken  om Henk van voldoen-
de documenten te voorzien. Frans Cooijmans 
is – zoals bekend als verenigingsman – onze 
‘Manus van alles’, je kunt het zo gek niet 
bedenken of Frans pakt het op. Robert van 
Erp (naast schilderwerk) en Jef van Veldhoven 
werden leveranciers van foto- en documen-
tatiemateriaal. Met Gé van Berkel als Thomas-
vaer heeft Peter de Kort de ‘Thomasvaer en 
Gijzelaar’ van Oudjaar 1942 in Beekvliet 
filmisch vastgelegd. Bijzonder is ook de bewer-
king van Yve de Vries van de Rondwandeling 
Beekvliet van de hand van gijzelaar Philip 
Roest met de door mr. Ferdinand Sassen 
ingesproken tekst en de omzetting in een 
interactieve versie door leerlingen van het Elde 
College Sint-Michielsgestel.     

Met de hulp van Thijs, Piet, Peter en Theo 
waren we in staat om de expositie zo neer te 
zetten zoals die er nu bijstaat, met dank ook 
aan Gilian Donders voor de audio-visuele 
adviezen. Willem van Lamoen heeft met Repro 
XL prachtig materiaal  geleverd. Ook melden 
we graag de steun die we in de opbouw 
ondervonden  van een aantal bedrijven, een 
steun waarvan we hopelijk ook de komende 
periode kunnen genieten.  
We noemen graag Geerts Assurantien voor 
onze verzekeringen, Schoonmaakbedrijf  de 
Toekomst voor het spic-en-span maken van de 
boerderij, Supermarkt Jumbo voor de 
toezeggingen met sponsoring en niet in de 
laatste plaats het HomeComputerMuseum uit 
Helmond. Zij hebben ons als collega-museum 
in staat  gesteld om de benodigde digitale 
hulpmiddelen in te zetten bij de expositie.  
Voor de inhoud van de expositie verwijs ik 
graag naar de artikelenserie in de Brug van de 
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afgelopen maar ook nog van de komende 
weken. Daarnaast natuurlijk naar onze website 
www.gijzelaarskampbeekvliet.nl en de daarin 
opgenomen Digitale Expositie onder het motto 
‘we zijn wel gegijzeld door het coronavirus 
maar absoluut niet verslagen’.  
We hopen oprecht dat wij binnen niet al te  

lange tijd toch de gelegenheid krijgen om de 
deuren te openen voor derden en ook voor u 
allen als leden van onze  vereniging om u te 
laten meegenieten van wat daar in de 
Beekvliet boerderij aan presentaties is 
opgebouwd.  
Koos Loose, voorzitter de Heerlijkheid Herlaar  

——————————————————

Het oorlogsverhaal van Sieneke 
Spierings Kapteijns  

Op 28 februari 2020 vertelde Sineke Spierings 
Kapteijns het volgende verhaal. 
‘Ik ben de dochter van Antonius Kapteijns en 
Clasina v.d Broek, ik was zoals dat toen 
genoemd werd een oorlogskindje en was 
nummertje tien in het gezin. Wij woonden toen 
op Hezelaar B 113, Wat later veranderde in de 
Schijndelseweg 39. Zelf weet en begrijp ik ook 
dat er toen veel gebeurd was in die tijd. Nu wil 
ik proberen om het te beschrijven, aan de 
hand van de verhalen van 
mijn ouders en de 
ouderen uit ons gezin. 
Wat die verschrikkelijke 
periode was?                                                                   
Ons gezin bestond toen 
uit ons vader en moeder 
en de kinderen Piet, 
Sjaan, Harrie, Zus, Mies, 
Ad, Annie, Marietje, 
Toon, Sineke. 
In oktober 1944, 
moesten we de 
schuilkelder in, behalve 
onze vader en moeder 
en broer Piet. Ieder had 
zijn taak dat van tevoren 
een beetje was besproken, zo van... wat en 
hoe moest iedereen doen. Mijn zus van 15 
kreeg de zorg over mij en de zeven broers en 
zusjes. Ook was er een Schijndelse evacuée, 
dat was een zekere mevrouw Van de Steen, 
die volgens Sjaan, alleen maar zat te bidden 
en te jammeren, maar om het gezin, waar ze 
nu bijzat, bekommerde zij zich niet.  
Wat en waarom zaten we in de schuilkelder 23 
oktober 1944? Er was een granaat, die 
bedoeld was voor het seminarie, bij toeval op 
drie boerderijen van toevallig Kapteijns 
genaamd terecht gekomen. Het brandend 
strooien dak, viel op de ingang van de 
schuilkelder. Mijn broertje Harrie 13 jaar oud, 
wilde eruit.  Met zijn handen ging hij aan het 
graven. Toen er rook naar binnen kwam, 

moest er goed opgelet worden. Dat zoiets niet 
nog eens ging gebeuren. Mijn Vader en Piet, 
gingen het brandend huis in om de koeien die 
daar nog vast zaten te bevrijden, door met een 
mes de touwen los te snijden, zodat ze niet 
levend zouden verbranden. Mijn moeder 
moest helpen en toekijken. Het moest 
verschrikkelijk voor haar zijn geweest. 
Gereedschap hadden ze niet, alles brandde 
weg voor hun ogen. Mijn vader rende de straat 
op, waar toen gelukkig net op tijd, onze 
redders in nood aan kwamen. Mijn vader hield 
ze staande en gebaarde om te helpen, waar 
we allemaal ons leven aan te danken hadden. 

Die hadden jute zakken, 
nat gemaakt. En op hun 
hoofd gezet met het 
nodige gereedschap wat 
ze bij zich hadden. Als 
eerste kwam de evacuée 
naar buiten die recht in 
de armen van mijn 
moeder liep. Toen volgde 
de rest van ons gezin en 
we waren vrij. Mijn 
ouders waren alles kwijt, 
maar het voornaamste 
was hun gespaard 
gebleven, dat was het 
gezin. Voorheen hadden 

we iemand in huis om 
mee te helpen. Dat was Marie Rijkers. We 
hadden geen huis meer Annie en Zus gingen 
tijdelijk bij de ouders van Marie wonen. En 
Mies en Ad gingen bij een oom en tante 
wonen. Vader en Moeder en de rest van de 
kinderen kregen onderdak bij de buren bij 
Jaan van Piet van Heeswijk. Ik zelf meen me 
dat nog te herinneren, ook al was ik nog erg 
jong. In 1948 kregen we van de wederopbouw 
een nieuwe boerderij, waar we allemaal nog 
veel gelukkige jaren hebben kunnen wonen. 
De kinderen waren allemaal weer thuis, mijn 
broer Mies kwam alleen iedere zondag naar 
huis toe, want die was grootgebracht, door 
oom Piet en tante Jaan, waar hij als enig kind 
niets te kort was gekomen. In 1947 mocht ik 
achter op de fiets met ome Kappie en tante 
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Grarda, mee naar het Lidwina ziekenhuis, om 
een nieuw kindje uit te gaan zoeken. Mijn zus 
Nellie was gekozen met neem ik aan donkere 
haartjes, Het was het elfde en laatste kindje 
van ons mooie gezin. Het leven ging met 
goede en slechte tijden verder. Mijn ouders 
hebben met werken en zorgen nog veel jaren 
kunnen genieten van hun kinderen en 
kleinkinderen. Ik ben dankbaar dat ik ben 
opgegroeid in een leven waar niet alles vanzelf 
ging, maar een goede opvoeding heb 
gekregen, die ik ook weer door kon geven aan 
onze kinderen. 1n 1985 was er op TV een 
documentaire over de oorlog en daar zagen 
we ons brandend huis voorbijkomen. De 
volgende dag ben ik begonnen om contacten 

te leggen wat niet eenvoudig was. Ze 
probeerden me wel af te schepen, maar ik 
was vastberaden en bleef vol houden. Ten 
slotte moest ik een gedetailleerd verslag uit 
brengen en kreeg ik een kopie van het 
originele filmpje dat uit Canada kwam. We 
hebben er foto's van laten maken en voor ons 
zelf een kopie van de film. De originele film 
hebben we geschonken aan het Brabants 
Historische Informatie Centrum (BHIC), omdat 
we wilden dat het originele filmpje goed 
bewaard zou blijven. Met de viering van 50-
jaar bevrijding (in De Huif) is deze film op 
verzoek van de gemeente vertoond, waar al 
de toen nog in leven zijnde veteranen 
aanwezig waren.  
De vraag was of er veteranen waren, die zich 
hiervan nog iets herinnerden? 
En jawel, er stonden er twee op en dat waren: 
Dennis Stanton en John Gray. 
Dat was een moment voor mij dat bijna niet te 
beschrijven was. De wens van mijn ouders om 
ze persoonlijk te bedanken is via mij uitge-
komen. Mijn ouders waren toen al overleden. 
Vanaf dat moment hadden we jaarlijks contact. 
Wij naar Engeland en zij met de echtgenoten 
waren vaak bij ons te gast. Intussen zijn alle 
Engelse soldaten overleden. Met 
Bevrijdingsdag  herdenken we ze ieder jaar’. 

Sineke Spierings.  

Met deze link zijn filmbeelden over de brand en de redding te bekijken op youTube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-NI_S0cVJXE
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1. Sydney Durance 
2. Annie Verhagen- 

Kapteijns 
3. Sieneke Spierings-

Kapteijns 
4. Frank Cunnington 
5. Piet Kapteijns 
6. Dennis Stanton 
7. Harrie Kapteijns  
8. Staan van Weert-

Kapteijns 
9. John Gray 
10. Wally Wright 

https://www.youtube.com/watch?v=-NI_S0cVJXE
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