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Woord van de voorzitter 

Bij het verschijnen van deze Heeminfo - daartoe aangespoord door 
Sjef – onze onvermoeibare Heem-info-redacteur, wil ik graag 
complimenten uitspreken naar mijn mede-bestuursleden. Naar Jan 
en Robert die al jarenlang met name initiatiefnemers en kartrekkers 
zijn bij onze heemkundige activiteiten. Ook nu, al vallen een aantal 
vaste waarden, zoals de dinsdag- heemkunde- avonden, weg. Die 
kunnen niet plaatsvinden. Niet in de huidige Heemruimte in de 
kelder van Beekvliet en ook niet in de hal van de Meander bij de 
Comme-kast.  Per slot van rekening ligt daar altijd nog een deel 
van het Heerlijkheid Herlaar archief. 

Ik denk mogelijk nog meer aan de ‘oude’ en nieuwe bestuursleden. 
Frans is weliswaar geen bestuurslid meer, maar levert nog bijna 
dagelijks en anders zeker wekelijks zijn bijdrage aan het heem-
kundige verenigingswerk. Daarnaast natuurlijk complimenten aan 
Bernard en John, die zich ondanks alle Corona beperkingen 
uitermate professioneel manifesteren als penningmeester en 
secretaris. Chapeau heren! 

Elders in de Heeminfo verhalen we over een in onze ogen belang-
rijk document van de hand van de grote boerderijdeskundige Jos 
Bertens over ‘onze toekomstige Beekvlietboerderij’. In elk geval 
kan het aan de kwaliteit van zijn rapportage niet liggen als we 
onverhoopt de overname van de boerderij niet rond krijgen. Aan de 
stand van zaken met betrekking tot de Expositie GEGIJZELD 
maar niet VERSLAGEN wijden we ook in deze Heeminfo terecht 
aandacht. Met aandacht voor de historie van Dr. Immens, gijzelaar 
dominee Hagen en TV-opnames over de oprichting van de PvdA 
75 jaar geleden op en rond Beekvliet. 

Houd afstand, laat je vaccineren en blijf (mede daardoor) gezond. 

Voorzitter Heerlijkheid Herlaar, Koos Loose 

	 	 Beste lezers,

De coronacrisis duurt veel langer dan we een jaar geleden konden 
inschatten. Voor onze vereniging heeft dat nogal wat consequen-
ties, desalniettemin zit het bestuur niet stil. In deze Heem-info 
berichten we over een aantal zaken: een onderzoek van boerderij-
deskundige Jos Bertens, over de Expositie Gegijzeld maar niet 
Verslagen, een bericht van onze penningmeester, en nog enkele 
andere berichten. Veel leesplezier!
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“Gegijzeld”, een familie- 

geschiedenis 1940 - 1945  

Onlangs verscheen een 
interessant boek, dat niet 
gaat óver Sint-Michiels-
gestel, maar toch zeker wel 
te maken heeft mét Sint-
Michielsgestel. Het boek 
behandelt de oorlogsperio-
de, zoals die werd beleefd 
door dominee Hagen, één 
van de bijna 1300 gijze-
laars, die opgesloten heb-
ben gezeten in het kleinse-
minarie Beekvliet. Dominee 
Hagen is ook één van de 
personen, naar wie, naast 
o.a. zijn medegijzelaars 
Frits Philips en Simon Vest-
dijk, in Sint-Michielsgestel 
een straat is vernoemd: het 
Dominee Hagenpark. 

Dominee J.C. Hagen werd op 13 juli 1942 
als gijzelaar geïnterneerd in het groot-
seminarie in Haaren en op 8 november 
van datzelfde jaar overgebracht naar 
kleinseminarie Beekvliet, waar hij nog bijna 
5 maanden als gijzelaar opgesloten zou 
zitten. Hij werd op 19 april 1943 weer in 
vrijheid gesteld. 

Het boek van de hand van Koos Hagen, 
één van de kinderen van dominee Hagen, 
bevat een groot aantal brieven, waarin 
duidelijk wordt hoe, langzaam maar zeker, 
de duidelijk uitgesproken anti-Duitse 
houding van dominee Hagen uiteindelijk 
leidt tot zijn arrestatie en zijn internering in 
Haaren en op Beekvliet. De brieven zijn 
een selectie uit de intensieve correspon-
dentie, die dominee Hagen tijdens de 
tweede Wereldoorlog voerde met beroeps-
genoten, bekenden en familie en geven 
een goed beeld van het verloop van de 
oorlog voor dominee Hagen, zijn gezin en 
familie. 

Het boek “Gegijzeld” kost € 25,-, exclusief 
verzendkosten en is te bestellen bij Koos 
Hagen: kooshagen@freeler.nl of bij 
heemkundevereniging ‘De Heerlijkheid 
Herlaar’: info@deheerlijkheidherlaar.nl 

 

75 jaar PvdA  

Opname voor programma Andere Tijden 

Op 11 februari jl. ontvingen Koos Loose en 
Jan Spit een cameraploeg van de NTR op 
het terrein van het voormalige kleinse-
minarie Beekvliet. Zij bezocht deze locatie 
voor opnamen voor het programma 
Andere Tijden, het geschiedenispro-
gramma van de NTR en de VPRO, dat 
wekelijks wordt uitgezonden op NPO 2. 
Onderwerp voor deze aflevering is het 75-
jarig bestaan van de Partij van de Arbeid, 
de politieke partij die haar oorsprong vindt 
in het gijzelaarskamp Beekvliet, waar in de 
periode 1942–1944 talloze gegijzelde 
prominente Nederlanders met elkaar 
gesprekken voerden over de politieke 
toekomst van het na-oorlogse Nederland. 
Het programma zal, voor zover nu bekend,  
worden uitgezonden op woensdag 17 
maart a.s., de dag van de verkiezingen.  
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In het kader van 75 jaar bevrijding 
heeft Heemkundevereniging De Heer-
lijkheid Herlaar samen met de Stich-
ting Gijzelaars Beekvliet en Haaren 
een tentoonstelling gemaakt over het 
verblijf van de gijzelaars in Seminarie 
Beekvliet gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Deze expositie is ge-
huisvest in het meest toepasselijke ge-
bouw hiervoor, namelijk de Beekvliet-
boerderij. De tentoonstelling strekt 
zich uit over alle ruimtes van het 
gebouw. Er wordt op professionele 
wijze een beeld geschetst 
van het dagelijkse leven 
van de gijzelaars   tijdens 
hun detentie in de ge-
bouwen van Beekvliet 
vanaf het voorjaar van 
1942 tot de bevrijding in 
oktober 1944.  Het verblijf 
van de gijzelaars is onlos-
makelijk met Beekvliet 
verbonden en zou eigen-
lijk door een permanente 
tentoonstelling op locatie 
levend gehouden moeten 
worden.  

Bovenstaande heeft geleid 
tot de wens om naast de tentoonstelling 
ook het boerderijgebouw  voor de 
toekomst veilig te stellen. Hoewel de 
boerderij veel minder allure heeft dan het 
naastgelegen hoofdgebouw is ze 
historisch gezien altijd een belangrijk 
onderdeel geweest van het seminarie-
complex. In combinatie met een nieuwe 
bestemming, die een markante periode 
uit de historie van Beekvliet laat zien, kan 
de voormalige boerderij de totaliteit van 
het historisch ensemble versterken. Op 
ons verzoek  heeft Jos Bertens een 
bouwhistorische verkenning gemaakt van 
het boerderijgebouw. Hierin speelt de 
historische context van het gebouw een 
grote rol. 
Jos heeft met zijn professioneel kenners-

oog het rapport opgesteld waarbij de 
volgende elementen opvallen.  
Cultuurhistorische waarde:  
De boerderij is de uitdrukking van een 
traditie dat bij een kasteel, landhuis of 
klooster altijd een boerderij stond. Deze 
boerderij was in vroeger tijden onderdeel 
van de zelfvoorziening van de bewoners 
en het personeel. Voor de Beekvliet-
boerderij is het speciaal dat het gebouw                                                   
voortkomt uit het koetshuis van het 
oorspronkelijke landhuis Beekvliet. 

Situationele en ensemblewaarde: De 
boerderij is een onderdeel van het 
historische ensemble dat herinnert aan 
Seminarie Beekvliet. Tot dit ensemble 
behoren: Seminarielaan, Engelse Tuin, 
een dienstwoning, een monumentaal 
hoofdgebouw met plantsoen, de brevier-
laan en een moskee. Genoemde elemen-
ten zijn een herinnering aan het histo-
rische complex van Klein Seminarie 
Beekvliet. 
Conclusie: Hoewel de boerderij zo vlak 
naast het hoofdgebouw in de ogen van 
een aantal mensen zal detoneren, ont-
leent ze haar monumentale waarde voor-
namelijk als een historisch onderdeel  van 
 het eertijds uitgebreide complex van Klein 
Seminarie Beekvliet. Het is thans een 
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belangrijk historisch element in de ensem-
blewaarde van de gebouwen en tuinen, 
die nog herinneren aan dit voor Brabant 
belangrijke kerkelijk instituut. 

Wij danken Jos voor zijn bijdrage aan 
een extra fundament voor onze plannen 
om de cultuurhistorische waarden van de 
Beekvlietboerderij te waarborgen. En, 
zoals we ook naar het Gemeentebestuur 
van Sint-Michielsgestel schreven, we zijn 
ook enigszins trots, dat we dit - op deze 
manier beschreven - pareltje aan ons ge-
meenschappelijk Gestels 'bezit' kunnen 
toevoegen.   
Koos Loose  

Mocht je belangstelling hebben voor een 
digitale versie van  het rapport:                                                                      
mail naar  koosloose@gmail.com 

Verborgen verleden van  
Diederik Ebbinge 
In het programma Verborgen Verleden van 
zaterdag 23 januari jl. ging Diederik 
Ebbinge, acteur en cabaretier, op zoek 
naar de verzetsdaden van zijn opa, Her-
man Götzen. Dit was zijn grootvader van 
moederskant. Götzen was in de oorlog 
betrokken bij de hulp aan Joodse kinderen 
in Amsterdam. Hij werd opgepakt en als 
gijzelaar opgesloten in seminarie Beek-
vliet. In het programma Verborgen 

Verleden had Yve de 
Vries een gesprek 
met Diederik, op de 
zolder van Beekvliet. 
Daar stond ook een 
geschilderd portret 
van Herman Götzen. 
De zoektocht ging 
verder naar het 
Stadsarchief in 

Amsterdam, naar Enschede, Leiden, enz. 
en eindigde uiteindelijk in België. Het 
eerste deel was voor ons heel interessant, 
vanwege de opnamen op de zolder van 
Beekvliet. 

Beekvlietboerderij en Expositie. 
Onze expositie ligt uiteraard nog steeds 
stil. We hebben op dit moment tot 31 
maart de ruimte gekregen van de 
Gemeente om onze expositie Gegijzeld 
maar niet verslagen voort te zetten, maar 
de lockdown zal vrijwel zeker tot na die 
datum doorlopen.  

Op dit moment zijn we in afwachting van 
het toegezegde Collegevoorstel over de 
overname van de 
Boerderij. Een 
dezer weken 
worden een 
tweetal 
Stichtingen 
opgericht, een als 
toekomstige 
eigenaarsstich-
ting van de 
boerderij 
(Stichting Beek-
vlietboerderij) en 
een stichting die 
de exploitatie van 
de Boerderij op 
zich neemt 
(Stichting 
Gijzelaars-
kampen Sint-Michielsgestel). Naast de 
expositie – samen met de Stichting 
Gijzelaars Beekvliet en Haaren – en de 
plannen van het Gymnasium Beekvliet om 
de Beekvlietboerderij voor 
onderwijskundige doeleinden in te zetten, 
zullen we de boerderij ook gaan gebruiken 
als Heem-huis voor onze 
Heemkundevereniging De Heerlijkheid 
Herlaar.  We hopen dat zo’n Heemhuis 
voor onze vereniging nieuwe heemkundige 
uitdagingen mogelijk maakt. In dat kader 
melden we graag dat er gewerkt wordt aan 
het opzetten van een trainings- en 
instructieprogramma voor onze vrijwilligers 
in Boerderij en Expositie. 

Het zijn spannende tijden. 

Koos Loose, namens de Stichtingen i.o. 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Van onze penningmeester 
Beste Leden, zoals u weet 
worden wij allen nogal 
gehinderd door het Corona 
gebeuren. 
Dit heeft de vervelende 
consequentie dat de ALV 
nog niet gehouden kan 
worden en u daarom nog 
niet in kunt stemmen met een voorstel over de contributie. 
Het bestuur heeft daarom gemeend om voorlopig de contributie over 2021 gelijk te houden 
aan vorig jaar en hoopt daarom dat u daar bij de ALV, wanneer die wel gehouden kan 
worden, mee in zult stemmen. 
Dit betekent dus dat de contributie over 2021 voorlopig zal bedragen: 
Gewone leden:  €17,50 per jaar 
Gezinsleden:  €12,50 per jaar 
Postleden:  €25,00 per jaar 

Mogen wij iedereen die nog niet gereageerd heeft op ons email bericht nogmaals 
oproepen om een automatische incasso af te geven of ons een bericht te sturen van zelf 
betalen? Zij die zelf de contributie betaling willen voldoen verzoeken wij dit voor 15 April 
2021  in orde te maken. Alvast onze dank daarvoor! 
Bernard  Bonga, Penningmeester 

Het boek Zes generaties DOKTER 
IMMENS heeft aardig wat reacties van 
verwanten van de Immensfamilie 
opgeleverd. Enkele reacties: 
* “mijn grootvader vertelde dat dokter Hein 

Immens een universitaire opleiding had 
genoten en dus een medicine dokter 
was!” 

*  een mooie brillendoos met bril en een 
sigarettenpijpje van dokter Immens. (In 
het bezit van Riny van Hout-Immens, 
gekregen van Pinus!).  

* van een van de verwanten ontving ik een 
afbeelding van een weegschaal uit de 
dokterspraktijk. 

* over karakter en handelwijze van Frans 
Immens ben ik wel wat meer te weten 
gekomen.  
Zo dronk hij iedere avond een pint bier in 
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Zes generaties DOKTER IMMENS. 
De geschiedenis van barbier tot geneesheer verhelderd 
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de herberg van Joh. Kolb, Torenstraat 1.  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Sigarettenpijpje in houten doosje
Brillendoos met bril 
en weegschaal van

Dokter Immens


