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Beste leden, 
Vrijdag jl. bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van ons 
gewaardeerd lid Frans Cooijmans. In deze extra Heem-info gedenken  
wij de persoon Frans en zijn grote waarde voor onze vereniging.  

Frans is de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar,  

de Heerlijkheid Herlaar is Frans. 
Dat zijn mijn persoonlijke ervaringen met Frans in de voorbije 10 jaar. Heel 
intensief heb ik hem recent mogen ervaren bij de organisatie van ‘75 jaar 
Bevrijding’ in het najaar van 2019 en daarmee ook in de aanloop naar de 
gijzelaars-expositie in de Beekvlietboerderij.   

Frans was de grote organisator; hij verhuisde haast letterlijk in zijn eentje 
het complete Heerlijkheid-Herlaar-archief vanuit de Huif naar de Meander 
en naar het souterrain van Beekvliet, verzorgde intussen de ‘Heemkunde-
dinsdagvonden’ in de Huif en later in de kelder van het hoofdgebouw van 
Beekvliet, bouwde en passant  de chambrette- en fusilladeruimte in de 
expositie ‘Gegijzeld maar niet verslagen’, nam alle secretariaat en penning-
meester werkzaamheden voor zijn rekening en trad op als de ‘archiefman’ 
voor de vereniging. 
                                                                                                                                                     
Kortom, duidelijker kunnen we het niet 
maken. Frans was de ‘heemkunde-
vereniging’. Aan ons de opdracht om 
dat fundament dat Frans onder onze 
vereniging heeft gelegd  in stand te 
houden  - of beter nog -  in de geest 
van Frans uit te bouwen. Frans, 
bedankt voor alles wat je voor de 
vereniging hebt betekend. 

Koos Loose, voorzitter.
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We wisten, dat Frans ziek was, hij had ons 
regelmatig op de hoogte gehouden. Maar zijn 
betrokkenheid bij de heemkundevereniging 
was er nauwelijks minder door geworden. “Met 
kwaai mensen gaat het altijd goed”, was zijn 
antwoord, als je vroeg hoe het met hem ging. 
Tot het laatst stuurde hij ons berichten door, 
die hij via de site van de vereniging had 
binnengekregen. Het is dan eigenlijk ook niet 
zo verwonderlijk, dat zijn snelle overlijden ons 
toch nog verraste. Maar dat was Frans ten 
voeten uit: optimaal betrokken, gewoon door-
gaan, bijna letterlijk tot je laatste snik. 

In 1989 vond bij Zus van der Meijden de 
officiële oprichting van heemkundevereniging 
“De Heerlijkheid Herlaar” plaats. Frans was 
één van de leden, die al 
direct vanaf het begin sterk 
betrokken was bij veel 
activiteiten van de jonge 
vereniging. De vereniging 
groeide en Frans zijn be-
trokkenheid nam evenredig 
toe. In verslagen uit die 
beginperiode zie je zijn 
naam met regelmaat terug-
komen, wanneer er weer 
iets door de vereniging 
werd georganiseerd.  

Frans had een bijzondere 
belangstelling voor historie. 
Vanuit zijn professie in de 
wereld van de klokken 
kreeg hij natuurlijk met 
regelmaat met oude en 
antieke spullen te maken en 
die kennis, zijn historische 
interesse en zeker ook zijn 
grote liefde voor alles, wat zijn directe 
leefomgeving had gevormd, bleken de ideale 
ingrediënten te zijn voor zijn activiteiten op 
heemkundig gebied.  

Frans voelde een sterke verantwoordelijkheid  
ervoor te zorgen dat een stuk lokale geschie-
denis werd bewaard voor het nageslacht. En 
dat niet alleen, hij vond het ook belangrijk die 
kennis te delen met anderen. En dat deed hij 
met passie. Op veel vragen van heemkundig 
geïnteresseerden kon hij een antwoord geven 
en als dat niet lukte, dan wist hij mensen de 
juiste weg te wijzen. Frans en heemkunde, ze 
waren bijna synoniem. 

In de meer dan dertig jaar, dat Frans actief 
was binnen onze vereniging, heeft hij onnoe-
melijk veel werk verzet. Jarenlang verzorgde 
hij het secretariaat, beheerde hij met grote 
zorg de penningen, onderhield hij contacten 
met de gemeente, andere heemkundevere-
nigingen, de organisatie van Open Monu-
mentendag, overkoepelende culturele instan-
ties, hij had overal zijn lijntjes.  

Diverse malen moest de heemkundevere-
niging verhuizen, van de koorruimte in de 
kapel naar de zolder van de werkplaats in het 
Instituut voor Doven, naar het voormalige 
politieloket in De Huif en nog kort geleden 
naar het souterrain van de voorbouw van het 
voormalige kleinseminarie Beekvliet. En 

iedere keer was Frans weer 
een van de kartrekkers. 
Met grote precisie zorgde 
hij ervoor, dat alles in de 
juiste map in de juiste 
stelling terecht kwam om 
dan vervolgens in die 
aangename heemkundige 
ambiance, met een goeie 
bak koffie, de dinsdag-
avonden te gebruiken om 
de lopende heemkundige 
zaken door te spreken. 
Door de Covid-19 maatre-
gelen vanaf maart 2020 
waar ook de vereniging 
direct en indirect mee 
werd geconfronteerd en de 
l ichamelijke klachten, 
waarmee Frans te maken 
kreeg, kwam daar het 

laatste jaar verandering in. 
Hij miste die gezelligheid enorm en daar had 
hij veel last van. Maar tot het einde bleef hij 
actief voor zijn heemkundevereniging, ook 
nog bij de opbouw van de expositie in de 
Beekvlietboerderij waar zijn hand nog 
duidelijk zichtbaar is.   

Dankjewel Frans, voor wie je was, wat je 
deed, wat je ons naliet. We zijn je veel 
dank verschuldigd.   

  Robert van Erp, Jan Spit. 
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Het archief in de Huif, waar Frans helemaal in thuis was!


