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Beste leden,
Met deze Heem-info brengen wij u weer op de hoogte van een aantal
actuele zaken. Het ziet ernaar uit dat de expositie Gegijzeld maar niet
Verslagen toch voorzichtig van start kan gaan. De voorzitter zal daar het
nodige over vertellen. En bij de uitvoering is uw hulp nodig! U leest verder
over een Jumbo-plaatjesspaarboek, over het resultaat van de gehouden
Anjeractie. Michael van den Heuvel heeft herinneringen aan de oorlog
verteld aan Jan van den Broek. Dat en meer in deze nieuwsbrief.
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Woord van de Voorzitter
We kunnen weer vooruitkijken! Weliswaar met de nodige voorzichtigheid
waarbij we ons toch strak aan de regels houden. Het belangrijkste moment
waar we naar uitkijken, is het moment dat we plannen om, op korte termijn,
jullie als leden allemaal uit te nodigen om kennis te nemen van de expositie
“Gegijzeld maar niet verslagen’ in de Beekvlietboerderij.
In een eerdere fase (van augustus 2019 tot 9 maart 2020) hebben we met
een bijzonder actieve ploeg de voorbereidingen getroffen voor en de
feitelijke inrichting verzorgd van de expositie. Toen kwam voor ons de
bewuste maandagavond 9 maart, waar we het besluit moesten nemen om
de opening op zaterdag 14 maart af te blazen. We hadden het zo aardig
voor elkaar, de Commissaris van de Koning Wim van de Donk zou samen
met Leo van de Waal - op honderdjarige leeftijd de laatste nog levende
gijzelaar – de expositie, in het bijzijn van zo’n 100 gasten, openen. En
aansluitend zouden we voor jullie en voor alle andere belangstellenden de
deuren van de Beekvliet-boerderij openen.
Nadat de Commissaris ons had laten weten dat zijn afscheidsagenda het
niet meer toeliet om bij een nieuwe opening aanwezig te zijn, kregen we
deze week tot overmaat van ramp het bericht dat oud-gijzelaar Leo
overleden is. Leo’s wens om zijn mede-gijzelaars een eer te bewijzen door
het verrichten van de openingshandeling, kan niet meer in vervulling gaan.
Voor ons is het ook een groot gemis. Meer informatie over de expositie treft
u hierna aan.
Koos Loose, voorzitter.

Middeleeuwse vondsten
In de bouwput Dommelstaete/De Brenthof zijn in mei proefsleuven gegraven
voor archeologisch onderzoek. Op basis van de resultaten is besloten om
het onderzoek uit te breiden en de hele bouwput af te graven. Men verwacht
resten uit de volle en late middeleeuwen (1100-1600 na Chr.) te vinden. Op
het terrein ligt ook deels het achtererf van de vroegere pastorie. De
onderzoekers (ADC Archeoprojecten) verwachten er veel te vinden op basis
van het vooronderzoek. (Bron:De Brug 4 juni 2020).
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Expositie
GEGIJZELD maar niet VERSLAGEN
Reserveringsregeling bezoek leden
Volgens de richtlijnen zouden we de expositie
mogen openen op 1 juni 2020. We hebben om
meerdere redenen besloten dat niet te doen
maar om te streven naar een opening begin
juli. Daaraan voorafgaand nodigen wij de
leden van onze Heemkundevereniging De
Heerlijkheid Herlaar uit om de expositie te
bezichtigen. Dat organiseren we via een
reserverings/bevestigings systeem, om zo het

maximaal aantal gasten te kunnen
garanderen. Wij verzoeken u de datums (zie
verder) voor uw eerste en tweede keus via ons
mailadres info@deheerlijkheidherlaar.nl
kenbaar te maken. Telefonisch reserveren kan
ook via het Expositie-secretariaat; Margot van
Buuren, tel 06 4262 0685.
Zonder tegenbericht van ons staat uw
reservering vast; op het moment dat het
maximaal aantal bezoekers gereserveerd staat
(wie eerst komt, eerst maalt) houden we het
recht voor de inschrijvers die daarna komen
voor die avond, naar een ander datum door te
schuiven. U ontvangt dan bericht van ons.

Keuze: Dinsdagavond 23 juni

19.30 uur;

Donderdagmiddag 25 juni 14.30 uur

Dinsdagavond 30 juni

19.30 uur;

Donderdagmiddag 2 juli 14.30 uur

Programma; Ontvangst met koffie, thee;
Inleiding expositie;

Welkom door de voorzitter
Bezoek expositie

Afsluiting: plenair met bespreken van belang en keuze voor vrijwilligersbijdrage.
Eventueel: Planning instructie / voorlichting.
Hulp van vrijwilligers
Er zullen Vrijwilligers gevraagd worden voor:
* Ontvangst gasten, kort wegwijs maken
aan de hand van expositie-boekje dat iedere
bezoeker krijgt. In het boekje staan alle
‘zaalteksten’, de beschrijvingen bij alle thema’s
van de expositie. In het boekje staan ook de
looprichting en de plattegrond van de
expositie.

vrijwilliger assisteert is altijd iemand van
Bestuur of Commissie aanwezig. Er worden
instructie en/of voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden voor degenen die rondleidingen
willen verzorgen en/of als vraagbaak tijdens de
expositie willen optreden.
Eventueel: Buffetbediening, koffie, thee, fris.
Eventueel: Zwakalcoholica als wijn en bier. We
werken alleen met pinbetaling, geen cash.
Eventueel: in- en uitschakelen apparatuur,
openen en sluiten met apparatuur.
Eventueel: huishoudelijke taken als stofzuigen,
schoonmaken e.d.

*“Oogje in het zeil houden”. Door het
reserveringssysteem is het aantal gasten per
dagdeel bekend en kunnen we de bezetting
daarop plannen. De eerste keer dat een
———————————
We hanteren RIVM- en Museumrichtlijnen.
6, 7, 8, 9 en 10. Gebruikers van traplift mogen
Maximaal 24 personen binnen, waarvan max.
weer terug naar traplift. Attentie: bezoekers
4 vrijwilligers en dus 20 gasten. Routing:
voor de traplift vanuit zaal 10 hebben voorrang
entree via “achterdeur” aan de zijde van het
op bezoekers vanuit 7. Er is wacht- en pasHoofdgebouw. Handgel bij ingang.
seerruimte op overloop. Andere bezoekers via
Eenrichtingverkeer van zaal 1, via 2, 3, 4, naar
trap bij 9 en 10 naar beneden. Buitenom naar
boven via brede trap(lift) en zo verder via 5,
entree voor nazit in ontvangstruimte.
———————————-

Protocol bezoek expositie

Bij grotere aantallen bezoekers wordt extra
aandacht voor de 1,5 meter richtlijn gevraagd.
In alle gevallen wordt de 1,5 meter afstand in
acht genomen. Wij verzoeken alle bezoekers

de gezondheidsbelangen van de collegabezoekers te respecteren. Per kamer/zaal
wordt aangegeven wat het maximaal aantal
gelijktijdige bezoekers is.

Heem-info 21

Protocol bezoekers expositie

We zijn verheugd dat we onze expositie
kunnen openen voor het publiek. Bij en na de
opening houden wij ons aan het protocol en de
richtlijnen van Museumvereniging en RIVM. Dit
protocol schrijft onder andere voor dat er
maximaal 24 bezoekers gelijktijdig in het
museum aanwezig mogen zijn, dat bezoekers
een tijdslot voor aankomst moeten reserveren
en dat vooraf wordt nagegaan of bezoekers

geen gezondheidsklachten hebben. Het gaat
hier om de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of
benauwdheid.
Bij online reservering gebeurt dat door een
bevestiging te vragen in de vorm van een
vinkje; bij telefonische reservering door de
vraag te stellen. Mensen met deze gezondheidsklachten hebben geen toegang tot de
expositie.

Oorlogsverhaal gijzelaarskamp Beekvliet door Michael van den Heuvel
Michael van den Heuvel is een zoon van Theodorus (Dorus) van den
Heuvel en Hanneke van den Helm. Hij is geboren op 23 november 1944
als 8e kind. Zijn vader was werkzaam op het kleinseminarie Beekvliet en
het gezin was nauw verbonden met dit instituut. In zijn jeugd heeft hij veel
tijd doorgebracht op Beekvliet; het seminarie was een gesloten internaat
waar je niet zomaar mocht komen. ‘Maar als misdienaar mocht ik daar vrij
rondlopen’ vertelt hij. Tot zijn 56ste heeft hij in Gestel gewoond. Momenteel
woont hij in Lochem, maar hij denkt nog met veel plezier terug aan zijn
“Gestelse” tijd. Op een reünie van de lagere school van de klas van
meester Ter Stege, enkele jaren geleden, ontmoette hij zijn vroegere
buurjongen, Jan van den Broek die hem vroeg of hij iets wist van Beekvliet
als gijzelaarskamp. In zijn klas zaten destijds 56 leerlingen!
‘Aangezien ik een maand na de bevrijding van St. Michielsgestel geboren ben heb ik de situatie
onder de bezetting niet meegemaakt en wat ik nu ga vertellen heb ik voornamelijk gehoord van
mijn oudere broer en zussen. Mijn ouders spraken niet veel over die periode’.
Dit is mij verteld:
‘Ons gezin woonde op de hoek van de
Seminarielaan-Schijndelseweg en het huis
was een dienstwoning van het Seminarie. De
tuin grensde aan het terrein hiervan en had via
een poortje toegang tot het grondgebied van
het seminarie. Mijn vader had het beheer van
de tuinen. In de periode dat er gijzelaars en
gevangenen werden vastgehouden had mijn
vader regelmatig contact met de gegijzelden
en de gevangenen. De gevangenen werkten
soms ook in de tuin en hadden daar een
tuinhuis gebouwd. Dit kreeg de naam Theo
(genoemd naar een broer die in 1940 was
geboren). Deze naam stond in natuursteen op
de gevel en op een andere steen het jaar dat
dit huisje was gebouwd. Dit tuinhuisje was een
belangrijke plaats voor de gijzelaars om
berichten door te geven, die mijn vader dan
buiten het gijzelaarskamp smokkelde. Er was
een teken dat mijn vader naar het tuinhuisje
moest komen om het bericht of boodschap te
horen of in ontvangst te nemen van de
gegijzelde.
Zo kon het gebeuren dat hij weer voor een
bericht in het tuinhuisje was waar een

gegijzelde vertelde dat bij een huiszoeking een
tekening was gevonden die gemaakt was op
het kleinseminarie. Hij was al ondervraagd hoe
die tekening bij hem thuis terecht was
gekomen; dat wilden de Duitsers wel weten.
Mijn vader was doodsbang dat hij zou vertellen
hoe deze uit het kamp was gesmokkeld, en
vroeg nadrukkelijk dit niet te zeggen. Maar
deze gegijzelde verzekerde mijn vader dat hij
al vaker was verhoord en absoluut niets zou
zeggen en dat is ook niet gebeurd. Mijn vader
smokkelde brieven naar buiten, die mijn
moeder onder in een kinderwagen naar een
contactpersoon van het verzet bracht.
Zo is een ander verhaal mij verteld: Een gevangene vertelde mijn vader dat hij gehoord
had dat hij de volgende dag terechtgesteld zou
worden. Deze gevangene werkte op de
boerderij van het kleinseminarie, hij sliep ook
in de boerderij. Mijn vader gaf hem de raad om
’s nachts de boerderij in brand te steken en via
onze tuin te ontsnappen. Mijn vader heeft hem
de middelen gegeven om de boerderij af te
laten branden, gewone kleding op een
bepaalde plek in onze tuin verstopt zodat hij
zijn gevangeniskleding kon verwisselen.
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Hij heeft de gevangene verteld waar hij naar
toe moest gaan om met behulp van mensen
van het verzet te ontsnappen. De boerderij
brandde ’s nachts af en de gevangene is veilig
weg gekomen.
Mijn zus vertelde mij dat ze op een dag zag
dat mijn vader in de kippenren een gat aan het
graven was om kleding van een ontsnapte
gevangene te begraven. Terwijl hij het gat aan
het dichtmaken was kwam er een Duitser
langs en vroeg wat hij aan het doen was. Mijn
vader was bang dat mijn zusje zou vertellen
dat hij kleding begraven had,
maar voordat ze iets kon
zeggen vertelde mijn vader
dat hij een dooie kip
begraven had, wat de
Duitser geloofde. Mijn vader
had ook contact met wat hij
noemde goede Duitsers en
via hen kon hij regelen dat
familie van gevangenen
elkaar in ons huis konden
ontmoeten.Hier ziet u ons

JUMBO plaatjesboek

huis dat bij de bevrijding door Engelse tanks is
beschoten terwijl mijn ouders met zeven
kinderen in de kelder zaten en mijn moeder
acht maanden in verwachting was van mij.
Naast ons huis hadden de Duitsers een
mitrailleursnest ingericht en waarschijnlijk
dachten de Engelsen dat zij beschoten werden
vanuit het huis. Met een tankbeschieting als
gevolg. Mijn ouders zijn na de granaatinslagen uit de kelder gekropen en met alle
kinderen door een sloot naar de kelders van
het seminarie gevlucht. Omdat zij het allen
overleefd hebben en ik een maand later in het
zusterklooster met behulp
van een Engelse militaire
arts geboren werd, hebben
mijn ouders mij naar de
beschermheilige van St.
Michielsgestel genoemd:
Michael. Ik had geen wieg,
dus de eerste tijd heb ik in
een kastlade gelegen. Want
mijn ouders waren alles
kwijtgeraakt’.

Anjercollecte

In september wil Jumbo voor haar klanten een
plaatjesboek uitgeven met daarin ca. 350
plaatjes. Klanten van Jumbo krijgen dat boek
en bij aankoop van artikelen kan de klant
plaatjes sparen. Naast onze vereniging
leveren Museum Romeins Halder, de
Natuurgroep Gestel, de Stichting Bokkendonk
en Heemkundevereniging Den Hogert uit
Gemonde een bijdrage aan het plaatjesboek.
Al die afbeeldingen tezamen laten al het moois
zien uit heden en verleden dat Gestel te
bieden heeft. Ongetwijfeld ook voor onze
leden een leuke spaaractie om aan mee te
doen.

De jaarlijkse Anjercollecte, uitgevoerd door Jan
van de Broek en zijn commissie kreeg mede
door Corona een andere vorm, namelijk digitaal in plaats van met collectebussen. Niet
alleen voor onze heemkundevereniging maar
ook landelijk voor het Prins Bernhard- en
Anjerfonds werd het – helaas – een grote
mislukking. De opbrengst voor ons was nog
geen 20 % van hetgeen Jan met zijn
commissie ophaalde. Jammer, maar helaas!
We hopen iets daarvan goed te maken door
een verwijzing naar het “Onderling Waarborgfonds” van de gijzelaars destijds op Beekvliet,
als aansporing naar onze expositie-bezoekers
om een bijdrage te storten.

Noteer in uw agenda:
Dinsdag 14 juli 2020: Algemene Ledenvergadering. Nader bericht volgt.
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