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Woord van de Voorzitter, vanaf de Bestuurstafel  

Bij het verscheiden van het ‘rare’ Corona-jaar 2020 en de onze-
kerheid / dreiging van COVID-19 voor de toekomst, ligt nu onze 
laatste Heeminfo hier voor u. Het was om meerdere redenen ook 
voor onze vereniging een bijzonder jaar. We startten met de voor-
bereiding samen met de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren 
voor de expositie in de Beekvlietboerderij en sluiten het jaar af 
met onze inzet om het thema van de gijzelaars permanent onder 
de aandacht te brengen. Dit laatste willen we bereiken door de 
overname van de boerderij (van de gemeente) door een nieuwe 
daartoe op te richten Stichting. Belangrijk voor ons als Heem-
kundevereniging is dat we daarmee de beschikking zouden 
kunnen krijgen over een eigen ‘Heemhuis’. We hebben helaas 
nog te weinig landelijke publiciteit en we hebben ons ‘scholen-
programma’ in en om Beekvliet en de Boerderij nog niet kunnen 
uitvoeren. We hebben als vereniging samen met de Stichting 
Gijzelaars wel gepaste trots door de erkenning van de ‘informa-
tieve en educatieve’ bijdrage van “Gegijzeld maar niet verslagen” 
door Nationaal Monument Kamp Vught en de Gedenkplaats 
Haaren.  

In de gemeenschap van Gestel hebben we heel 
goed gescoord door de uitgave van “Historisch 
Sint-Michielsgestel’. Weliswaar had niet ieder-
een het even makkelijk om alle 366 plaatjes 
gespaard te krijgen bij de Jumbo, maar elders 
in de Heem-info leest u hoe onder aanvoering 
van Robert van Erp ook daarin door de vereni-
ging voor u als leden actie wordt onder-nomen.  
Dankzij de inzet van de werkgroep “Jumbo” 
kunnen we constateren dat we een mooi 
‘heemkundig en dus historisch’ document aan 
de Gestelse gemeenschap hebben aangeboden.   

   Beste lezers, 
Nu we in een volledige lock down zitten, liggen alle verenigings-
activiteiten tot zeker 19 januari 2021 stil. Hopelijk weet eenieder 
door verstandig gedrag een coronabesmetting te voorkomen.  
Blijf gezond! 
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Tot slot. Het afscheid van Frans en Hein 
als bestuursleden noopte tot een opvolging 
daarin. Met  Bernard en John hebben we 
het Bestuur weer terug op sterkte. Er lig-
gen nog uitdagingen op ons te wachten.  

Rest ons als bestuur u allen een Zalig en/
of Gelukkig Kerstfeest toe te wensen met u 
en de Uwen, ook al zal dat soms ‘traps-
gewijs’ gevierd moeten worden en uiter-
aard een Gezond en Gelukkig 2021 met 
vanuit onze Vereniging  veel heemkundige 
geneugten. 

Namens Heemkundevereniging  
De Heerlijkheid Herlaar 
Koos Loose, voorzitter   

Oproep: stuur ons uw mailadres. 
Behalve het blad “Den Heertgang”, dat een 
paar keer per jaar verschijnt en het 
nieuwsbulletin “Heem-info” is er nog een 
derde mogelijkheid om de leden te 
informeren, namelijk via mailberichten. Het 
bestuur heeft zich voorgenomen om van 
dit laatste middel wat vaker gebruik te 
maken, bijvoorbeeld als het gaat om 
actualiteiten en zaken die haast hebben. 
Daarvoor hebben we wel de mailadressen 
van onze leden nodig.  Aan allen die hun 
mailadres nog niet hebben doorgegeven 
wordt gevraagd dit alsnog te doen.Stuur in 
dat geval een mailtje naar de secretaris, 

zodat we uw mailadres in onze admini-
stratie kunnen opnemen. 
secretaris@deheerlijkheidheraar.nl  

Jumbo Plaatjesalbum 

Met recht mogen we concluderen dat het 
door ons gemaakte plaatjesalbum 
“Historisch Sint-Michielsgestel” een groot 
succes is gebleken in ons dorp. Vele 
mooie en spontane reacties hieromtrent 
mochten wij reeds ontvangen. Dank 
natuurlijk aan alle medewerkers van het 
boek die daar aan hebben bijgedragen, 
alsook de plaatselijke Jumbo-supermarkt. 
Het levert ons als heemkundevereniging 
natuurlijk ook een heel mooi en prima 

visitekaartje op.                                              
De spaaractie is zoals bekend al 
enige tijd afgelopen, toch wordt 
er nog veel onderling geruild en 
worden er plaatjes verkregen via 
facebook, K.B.O. of de Jumbo 
zelf. Helaas maakt het corona-
tijdperk niet alles even gemak-
kelijk hierbij. Ook wij als heem-
kundevereniging kunnen nog een 
helpende hand bieden om 
diverse albums te completeren. 
Veel nummers hebben we nog 
voorradig, doch spijtig genoeg 
helaas niet allemaal. Voor zover 
mogelijk kan er bij ons een ver-
zoek worden ingediend om ont-
brekende nummers te verkrijgen. 

Hopelijk kan op deze wijze ieder-een zijn 
spaaralbum volledig gevuld krijgen. Voor 
zo’n verzoek kunt u zich wenden tot 
bestuurslid Robert van Erp: 
archief@deheerlijkheidherlaar.nl. Gelieve 
naast vermelding van de gezochte 
nummers ook uw naam en adres door te 
geven. Eventueel mag u ook uw zoeklijst 
in de brievenbus deponeren op adres 
Nieuwstraat 67 te Sint-Michielsgestel. Hier 
mag u uiteraard ook overgebleven dubbele 
plaatjes afgeven, zodat ook wij weer ande-
ren behulpzaam kunnen zijn. Geniet in 
ieder geval van deze unieke spaaractie en 
vanzelfsprekend van dit historische boek. 
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Mededelingen van het bestuur 
Op de ALV werden twee vragen gesteld 
naar aanleiding van het financiële verslag. 
V:        Kadasterkosten, waar gaat het om? 
A:        Bij het kadaster zijn door Koos en 
Frans oude kadasterkaarten van Sint-
Michielsgestel opgehaald die vernietigd 
dreigden te worden. De daaraan verbon-
den kosten worden hier verantwoord. 
V:        Waar zijn de inkomsten van de 
bijdrage van OK betreffende de publicatie 
in de Heertgang over deze vereniging? 
Zijn zij soms verrekend met de druk-
kosten? 
A:        OK heeft de meerkosten van de 
kleurendruk betaald, maar dat geschiedde 
in 2020 en daarom worden deze posten 
pas bij het verslag over 2020 vermeld en 
dus niet in het verslag over 2019. 
Bernard Bonga, penningmeester.  

Procedure statutenwijziging 
Tijdens de jaarvergadering d.d. 15 oktober 
2020 hebben de leden uitgesproken dat 
het wenselijk is dat de vereniging de ANBI-
status krijgt, want dat maakt het fiscaal 
aantrekkelijk voor potentiële weldoeners  
om schenkingen aan ons te doen. Daar-
voor is een statutenwijziging nodig, waar-
over tijdens deze vergadering echter geen 
besluit kon worden genomen omdat niet 
aan alle statutaire vereisten was voldaan. 
Afgesproken werd dat het bestuur hiervoor 
een buitengewone ledenvergadering zou 
uitschrijven, gevolgd door een tweede 
indien het vereiste quorum in de eerste 
niet zou worden bereikt.  
Vanwege de corona-maatregelen is het 
echter niet mogelijk om op korte termijn 
een fysieke ledenvergadering te organi-
seren en het leek ons niet gewenst om dit 
onderwerp in een online-vergadering te 
behandelen. Het bestuur heeft daarom 
besloten geen buitengewone ledenver-
gadering(en) bijeen te roepen, maar de 
statutenwijziging  te agenderen tijdens de 
eerstvolgende reguliere ledenvergadering.  

Gezocht: beheerder voor onze website. 
Het beheer van onze website is vele jaren 
in goede handen geweest van Frans 
Cooijmans, die voor de technische uitda-
gingen een beroep kon doen op zijn zoon.  
Nu Frans het bestuur heeft verlaten zijn we 
op zoek naar iemand die het beheer van 
hem kan overnemen. We hopen die te 
vinden binnen de kring van onze leden.  
Mocht u ervaring en web-technische know 
how hebben, dan bent u degene die we 
zoeken. Zend een bericht aan 
secretaris@deheerlijkheidherlaar.nl . 
De vereniging zal u dankbaar zijn. 

Zes generaties Dokter Immens.  
Van barbier tot geneesheer 
In 1902 overleed op zestig jarige leeftijd 
dokter Hein Immens uit Gestel. Hij was er 
ruim twintig jaar huisarts geweest. Hij nam 
de praktijk van zijn vader Hendrik over. 
Hendrik was naast arts ook nog drie jaar 
burgemeester in ons dorp! De opa van 
Hein was de uit Tilburg afkomstige dokter 
Frans Immens, hij kwam in 1807 naar 
Gestel. Hij sollici-
teerde bij de ge-
meente naar de 
functie van dorps-
heelmeester.  
Drie generaties ge-
neesheren Immens 
zijn in Brabant actief 
geweest. De overige 
drie waren werkzaam 
in België.  
Sjef van Hulten be-
schrijft voor elke ge-
neratie wat er in die 
tijd speelde. Ook 
heeft hij zich verdiept in de ontwikkeling 
van de medische praktijk. Het beroep van 
chirurgijn was vroeger nauw verbonden 
met dat van de barbier. Heeft u belang-
stelling voor het boek stuur dan een e-mail 
aan jvh212@ziggo.nl . of vul de bijgaande 
flyer in.  
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Rabo ClubSupport 
De Rabo-actie heeft het mooie bedrag 
opgeleverd van € 660,73. Hartelijk dank 
voor alle uitgebrachte stemmen.   

Archief  
Onzen Heemkundevereniging heeft 
haar archief in het souterrain van 
Seminarie Beekvliet en is momenteel 
GESLOTEN i. v. m. het Corona virus. 
Een deel van ons archief wordt 
bewaard in een archiefkast, de 
zogenaamde “Comme” die stamt uit 
1721. Deze staat meteen rechts in de 
ontvangsthal van “De Meander” waar 
zich ook de Bibliotheek bevindt. Een 
ander deel van ons archief is 
opgeslagen in de werkruimte van de 
Bibliotheek, in “De Meander” 
U kunt tijdschriften en periodieken 
van andere heemkundeverenigingen 
inzien waarop de vereniging 
geabonneerd is of een ruilafspraak 
mee heeft, maar dit is even niet 
mogelijk omdat we GESLOTEN zijn i. 
v. m. het Corona virus. 

Bezoeker aan de expositie. 
De heer van den Oetelaar, ontboe-
zemde het volgende verhaal bij het 
aanschouwen van de thema’s 
rondom de gijzelaars. 
Mijn zus, nu 87 jaar, ging tijdens de 
oorlog regelmatig voor ons gezin 
boodschappen doen in Den Bosch. 
Zij fietste dan altijd de kortste weg 
vanaf Schijndel naar Den Bosch 
langs Beekvliet; alleen een fietspad. 
Zij was toen rond 10 jaar oud en 
deed dit gewoon alleen. Altijd als zij 
langs Beekvliet kwam, stapte zij af en 
ging zwaaien naar de gijzelaars daar; 
zij wist dat, want thuis werd erover 
gepraat. Iedere keer als zij dat deed, 
werd er door de mannen, soms 
enthousiast en vaak half verborgen, 
terug gezwaaid. Als ik haar later 
vroeg, waarom deed je dat, was haar 

antwoord: gewoon zoals mijn vader 
mij dat had geleerd, "wees altijd 
vriendelijk tegen ieder mens". Maar 
voor deze mensen was ik extra 
vriendelijk, want zij zaten daar 
onterecht gevangen. Zij zei mij later 
wel eens, ik weet niet of zij dat wel 
leuk vonden; misschien zwaaiden zij 
mij terug uit beleefdheid. Toen ik haar 
vandaag het betreffende gedicht van 
Anton van Duinkerken opstuurde, zei 
zij, "nu weet ik het zeker dat ze dat 
heel erg gewaardeerd hebben; zij 
hadden natuurlijk thuis ook kinderen 
die zij heel erg misten”. 

Concentratiekamp    

Anton van Duinkerken 

Niets dan de stem van een kind op den 
weg, is genoeg om volkomen gevangen te 
zijn. Achter het prikkeldraad wuiven de 
heesters,  wat verder staan boomen, en 
rein in de lucht van den zomer klinkt 
eensklaps daarachter het heldere hooge 
geluid van 't kind, dat pleizier heeft, en 't 
weet niet, hoe zeer het voor allen de 
vrijheid beduidt. 

Dit lijkt op het heldere schellen der huisbel 
na schooltijd als 't Zaterdag is: dan komen 
ze stoeiende vragen aan vader, waar 
morgen, direct na de mis de wandeling 
heengaat. Ze maken hun plannen; het huis 
is te klein voor ’t geluk en luidt breekt de 
geestdrift der schoone verwachting den 
ernst in de werkkamer stuk. 

Wat baat het, van kindren en vrijheid te 
droomen, terwijl men toch vruchteloos 
tuurt om achter de heesters een glimp te 
betrappen van 't leven? - Gevangenschap 
duurt niet korter wanneer men zijn eigen 
geluk zoekt. - Wij zijn meer dan zes 
honderd man. Een kind op den weg heeft 
gelachen. Wij hoorden 't en elk werd er 
eenzamer van. 

Uit; Gedenkboek Gijzelaarskamp Beekvliet   -- 
Juni 1942 (prof. Dr. W.J.M.A. Asselbergs) 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Kerstboodschap 
De kerstboodschap van de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar is ontleend aan 
de expositie ‘Gegijzeld maar niet verslagen’ in de Beekvlietboerderij. Hieronder de laatste 
episode van Thomasvaer en Gijzelaar op 31 December 1942. 

Thomasvaer:    Een zegen voor u allen moet hier zijn geweest 
                         De ingetogen viering van het heilig Christusfeest,  
                         Toen gij in eendracht, schoon van huis en haard.gescheiden, 
                          U toch, door Christus' komst, uw harten liet verblijden. 

Gijzelaar:          Geen ijd'le kermisvreugd, maar ware Kerstmissfeer, 
                          Vervulde ons hier in 't kamp -  als thuis - misschien nog meer  
       Geen aardsche macht kon ons den vrede ontrooven, 
        Die van den hemel daalt voor hen, die 't heil gelooven.  

Thomasvaer:      Wij leefden met u mee, als in die sombere dagen, 
                          Toen in dit kamp de dood zijn offers wreed kwam vragen. 
                          Tot twee maal toe zijn broeders uit uw kring aan u ontvallen, 
        Die met hun leven tol betaalden voor ons allen. 
                          Nooit was een volk zóó één; toen zij hun strijd volstreden; 
        Het heeft met hen en u verbonden, meegeleden. 
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Straks, in de Aula, bijeen met Goudsche pijpen en punch, hooren 
we de geestige en ontroerende kroniek van Thomasvaer en den 
plaatsvervanger van Pieternel. En als het kwart voor twaalven is, 
spreekt Schermerhorn ons toe.  
Eerst herdenken we samen, staande in volledige stilte, waarin 
langzaam de namen klinken onzer gevallen lotgenooten, de 
wonden, die op 15 Augustus en 16 October de veroveraar sloeg 
in het hart van ons Nederlandsche Volk.Dan voert hij ons mee 
naar hen, die zoo heel veel meer te verduren hebben dan wij, in 
gevangenissen en concentratiekampen en naar onze vrouwen 
thuis, die den last der eenzaamheid dragen, om te eindigen met 
de uitdagende vraag aan ons, gijzelaars van Michielsgestel:  
,,Hoe komen we straks terug in onze Nederlandsche 
Volksgemeenschap, met leege handen of met een boodschap?" 



Gijzelaar:      Hun dood is als een zaad, houdt voor de toekomst waarde, 
                          Wanneer de zon der vrijheid weer zal opgaan over d'aarde. 

Thomasvaer:      Zoo zij het en ik kwam, om u hier toe te wenschen, 
        Dat gij in 't nieuwe jaar, als nieuwe en vrije menschen,  
                          Gerijpt door lief en leed, eendràchtig hier beleefd, 
                          Uw rijkste krachten aan ons volk ten beste geeft. 
                          Die eendracht blijve sterk, die hier u hield verbonden,   
                          Ontstaan in bitter leed, en daardoor hecht bevonden. 
        God geve u en het volk, om voortaan hand in hand  
                          Te werken voor het heil van 't nieuwe Nederland!  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