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                                          Beste lezers 

We sluiten 2021 af met een rijk gevulde Heem-info. Lees en geniet van 
de opmerkelijke berichten die deze Heem-info weer te bieden heeft! 

Woord van de Voorzitter. 

Vandaag een ander bericht dan u van mij en van de 
bestuurstafel gewend bent. We hebben de afgelopen 
weken binnen het bestuur van gedachten gewisseld 
over mijn voornemen, ontstaan tijdens de periode van 
mijn hartrevalidatie. Mijn persoonlijke vraag of ik niet 
teveel hooi op mijn vork neem en vragen op bestuurlijk 
niveau tussen Heemkundevereniging en de Stichtin-
gen, die de Beekvlietboerderij en ‘Expositie  Gegijzeld 
maar niet verslagen’ in de toekomst willen exploiteren. 

Op de eerste vraag kwam ik samen met mijn echtgenote al snel tot de 
conclusie dat dat zo was. De  tweede vraag bleef in eerste instantie 
hangen op de onzekerheid of het College van B&W bereid was mee te 
werken met betrekking tot verkoop van het pand. En dat tegen zodanige 
condities dat het permanent maken van de expositie en de uitgroei naar 
een Informatie-, Documentatie- en Educatiecentrum haalbaar wordt. In 
de recente ontwikkelingen laat  het College de gesprekken over de mo-
gelijke verkoop op ambtelijk niveau voeren. De eerste gesprekken 
verlopen positief en daarmee lijkt er groen licht aan te komen.   

De ‘dubbele petten van de ‘voortrekkersrol’ binnen de HKV en de ‘kar-
trekkersrol’ bij de Stichtingen noopten mij tot het maken van een keuze. 
Mijn medebestuurders en andere initiatiefnemers van beide zijden, 
oordeelden samen met mij, dat mijn  rol voor de ‘Beekvliet-boerderij’ op 
dit moment cruciaal is. Daarom opteer ik voor de bestuurderspositie in de 
beide Stichtingen en stel ik mij voor de eerstvolgende ALV, met het 
agendapunt Herverkiezing van de voorzitter, niet meer herkiesbaar.   

Namens het bestuur doe ik hierbij dan ook de oproep aan leden om te 
opteren voor de rol van  voorzitter van de vereniging. Met daarbij de 
uitdaging om mee te beslissen en invulling te geven aan rol en positie 
van de vereniging in het nieuwe “Heemhuis’ in de Beekvlietboerderij en 
aan de samenwerking van de Heemkundevereniging De Heerlijkheid 
Herlaar met de Stichtingen Beekvlietboerderij en Gijzelaarskampen Sint-
Michielgestel. 

Koos Loose. 
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Wij zoeken verhalen. 

Voor Den Heertgang zijn wij, de redactiele-
den voortdurend op zoek naar verhalen. 
Ook de leden van de heemkundevereniging 
kunnen ongetwijfeld verhalen vertellen, die 
de moeite waard zijn om in Den Heertgang 
te publiceren. Dat kunnen korte of lange 
verhalen zijn over allerlei onderwerpen. 
Verhalen over de familie bijvoorbeeld. Of 
over iets wat je in Gestel hebt meegemaakt, 
over een vereniging, over de veranderingen 
in het dorp, over hoe het was om van 
buitenaf in Gestel te komen wonen, over de 
buurt waarin je woont, over je jonge jaren, 
Als ze maar iets met het dorp Sint-Michiels-
gestel te maken hebben. 
Heb je zo’n kort of lang verhaal?  
Neem contact op met Thijs Braam en we 
kunnen samen bespreken hoe we van je 
verhaal een mooi artikel voor Den Heert-
gang kunnen maken. 
Thijs Braam. (thijs.braam@hetnet.nl) 

Column   

De pastorie. 

De pastorie is geen pastorie meer, de ziel is eruit. 
Het is een huis dat sinds kort niet meer verbonden 
is met de Michaëlparochie. De laatste pastoor die er 
woonde was pastoor As, na hem woonde er een ka-
pelaan en daarna stond het huis aan de Nieuwstraat 
leeg. Voor het parochiebestuur reden om het in de 
verhuur te zetten en nu wordt het bewoond door ge-
wone burgers. 
Honderdtachtig jaar geleden bouwde Hendrik 
Immens, geneesheer van beroep, het huis in de 
Dorpsstraat. Veel later zou deze straat Nieuwstraat 
gaan heten en kreeg het huis nummer 36. Hendrik 
kwam in 1841 naar Gestel. Hij kreeg verkering met 
Johanna van den Dungen uit Vlijmen. Toen zij 
trouwden betrokken zij deze statige villa, het werd 
hun woonhuis en Hendrik oefende er zijn dokters-
praktijk uit. Hij zou er blijven wonen tot 1904, het 
jaar waarin hij overleed.  
Aan de Oude toren op het Petrus Dondersplein 
stond vroeger een waterstaatskerk. Bij een storm 
viel de toren op de kerk, waardoor deze zwaar 
beschadigd raakte. In 1932 werd de waterstaatskerk 
afgebroken en de toren bleef behouden. In 1929 
werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk 
aan de Nieuwstraat. Twee jaar later, op 20 april 
werd de heilige Michaëlkerk geconsacreerd.  De 
villa aan de Nieuw-
straat was een huis 
waar mensen bij ge-
boorte of sterven aan-
klopten. Dorpelingen 
die iets mankeerden 
gingen naar dokter 
Immens. Hij stelde een 
diagnose gevolgd door een medicijn. Veel Gestel-
naren heeft hij begeleid bij het stervensproces.  
Toen het bisdom de villa kocht werd het de pastorie. 
De pastoor, aanvankelijk vergezeld van meerdere 
kapelaans, namen er hun intrek. Ook toen klopten 
Gestelnaren aan bij Nieuwstraat 36 om geboorte of 
overlijden aan te kondigen. Naast geloofsver-
kondiging hadden pastoors de taak mensen te 
begeleiden bij het stervensproces. Zowel de dokter 
als de pastoor waren diepgeworteld in de gemeen-
schap. Bij Nieuwstraat 36 wordt niet meer aange-
klopt met een hulpvraag. De ziel is eruit! 
Sjef van Hulten.  

De schaar van ds. Hagen. 

Mogelijk is het jullie nog niet opgevallen, 
maar de schaar van ds. Hagen in de 
vitrinekast in ruimte 6 is weer huiswaarts 
gekeerd. Onlangs kwam Hans Hagen, op 
terugreis uit Duitsland, bij mij langs om de 
schaar op te halen.  
In zijn gijzelaarstijd knipte ds. Hagen zijn 
medegijzelaars met deze schaar en na zijn 
vrijlating weer zijn eigen kinderen. Deze 
traditie is tot op de dag van vandaag levend 
gehouden in de familie Hagen, want Maria, 
de vrouw van Hans, knipt(e) met dezelfde 
schaar haar kinderen en kleinkinderen. 
Hans had mij een mailtje gestuurd met de 
vraag of hij de "familiale" schaar op mocht 
halen om die weer dienst te laten doen in 
de familie. Zodoende! Zijn jullie weer op de 
hoogte. 
Jan Spit 



Algemene Ledenvergadering  
5 oktober 2021. 

De jaarvergadering 2021 vond dit jaar 
vanwege de corona-problemen weer veel later 
plaats dan gebruikelijk, namelijk op 5 oktober. 
Alle leden hebben inmiddels het concept-
verslag in hun mailbox gekregen.  
Hieronder een korte samenvatting. 
Aan het begin van de vergadering werden de 
(oud-)leden herdacht die in het afgelopen 
jaar zijn overleden, in het bijzonder ons oud-
bestuurslid Frans Cooijmans, jarenlang de ziel 
van de vereniging.  
Een belangrijk vast agendapunt van elke 
jaarvergadering is de verslaglegging over het 
afgelopen jaar, ditmaal dus 2020.  
Het jaarverslag van het bestuur en het finan-
ciële verslag van de penningmeester zijn door 
de leden goedgekeurd. Het financiële resultaat 
is in 2020 positief beïnvloed door de expositie 
“Gegijzeld, maar niet verslagen”.  
De vergadering heeft ook de begrotingen 
voor het lopende jaar (2021) en voor volgend 
jaar goedgekeurd. De contributie blijft onge-
wijzigd. De kascommissie 2021 bestaat uit de 
heren Thijs Braam en Ruud van Aart. 
Het beleidsplan 2021-2024 gaf aanleiding voor 
een brede discussie over onze ambities en de 
vraag hoe we het activiteitenniveau kunnen 
opschroeven. De discussie leidde ertoe dat ter 
vergadering een nieuwe werkgroep werd 
opgericht, die verhalen over oude plekken en 
gebeurtenissen gaat verzamelen en publi-
ceren.  
De volgens het rooster afredende bestuurs-
leden Jan Spit en Robert van Erp werden bij 
acclamatie herbenoemd. 
Tenslotte is stilgestaan bij de stand van zaken 
van de aankoop en vervolgens de exploitatie 
van de Beekvlietboerderij. Formeel is dit 
geen zaak van de vereniging, maar van de 
beide opgerichte stichtingen. Deze zijn in 
gesprek met de gemeente. Als de aankoop 
lukt willen wij ons Heemhuis en archief hier 
onderbrengen en de expositie in bruikleen 
geven aan het op te richten Informatie, 
Documentatie en Educatiecentrum (IDEC). 

Gegijzeld maar niet verslagen.  

Uit het gastenboek…  

Vandaag heb ik de gelegenheid samen met 
mijn vrouw om de tentoonstelling over de 
gijzelaars te bekijken en te bewonderen. Ik 
ben diep onder de indruk en vol bewondering 
over de wijze, waarop de makers van deze 
tentoonstelling met grote toewijding hebben 
geprobeerd deze donkere periode uit WO II  in 
Nederland gestalte te geven en de buiten-
wereld kennis te laten nemen wat zich hier 
toen heeft afgespeeld.  
Dit raakt mij extra, omdat ik van 1956-1962 
hier heb geleefd als priesterstudent en mijn 
gymnasiumdiploma heb 
behaald. Daarna heb ik 
nog anderhalf jaar op 
het Groot Seminarie 
gezeten, waarna ik ben 
gestopt met mijn pries-
teropleiding. Ik was ver-
bijsterd, dat de makers 
van deze tentoonstelling 
hebben moeten ervaren, 
hoe weinig de Gemeen-
teraad van Sint-Michiels-
gestel zich gelegen laat liggen om deze 
geschiedenis, die zo'n grote rol heeft gespeeld 
in WO II om Nederland te bewaren en te be-
houden. Ik vind het een schande, dat er geen 
financiële steun wordt verleend om deze 
tentoonstelling tot een blijvend museum om te 
vormen, Zodat ook onze kleinkinderen zullen 
weten, wat hier is gebeurd en dat de slacht-
offers die voor ons hun leven hebben gegeven 
of borg hebben gestaan, een monument 
verdienen en een plaats waar herinnerd en 
geëerd  kan worden.  
Dames en Heren van de Gemeenteraad: keer 
terug op uw schreden om vastgoed hier te 
laten prevaleren. Geef deze gijzelaars een 
blijvende plek die zij verdienen. Het is nog niet 
te laat!!! Hoogachtend:  
Mr. F. R. M. Slits Leiden. Sint-Michielsgestel 
13 oktober 2021.   
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Uit het Michaël parochie-  
archief:


Boven: het interieur van de 
Gotische kerk. 


Onder: de Waterstaatskerk 
gebouwd in de jaren 1837 - 
1838


Verzameld door: 

Jef van Veldhoven



Dankwoord Piet Borneman  
Decembermaand is een maand  van cadeaus. 
Zo werd ook onze vereniging onlangs 
bijzonder aangenaam verblijd. We mochten 
namelijk 6 prachtige vitrinekasten in ontvangst 
nemen. Dit alles dankzij bemiddeling van de 
conservator van Kentalis, de heer Piet 
Borneman. Piet is vele jaren aldaar werkzaam 
geweest als hoofd Ziekenverpleging, maar is 
voor ons heemkundigen vooral bekend door 
zijn niet aflatende kennis van en liefde voor dit 
gebouw. Piet is als geen ander bekend met de 
geschiedenis en bewoners van Kentalis. Waar 
je spreekt over de historie van Kentalis, noem 
je zijn naam in één adem. Dankzij zijn waak-
zaam oog, grote zorg en toewijding is in al die 
jaren altijd veel bewaard gebleven en veilig 
gesteld. Tevens werden er door hem veel 
interessante rondleidingen gegeven. Maar 
bovenal was hij de grote initiatiefnemer en 
inspirator van het Museum voor Doven-
onderwijs. Tot grote spijt van velen zorgen alle 
huidige ontwikkelingen bij Kentalis ervoor, dat 
niet langer alles gehandhaafd blijft. Iets wat 
we, zeker met heemkundige blik, met lede 
ogen aanschouwen. Deze gegeven situatie 
heeft Piet doen besluiten om onze vereniging 
in ieder geval een prachtige schenking te 
doen, waardoor een stukje vanuit Kentalis zeer 
bruikbaar ingezet kan worden voor de 
Gestelse historie.  
Namens het bestuur dan ook heel veel dank 
en erkentelijkheid aan Piet voor dit mooie 
gebaar. We zijn er zeer content mee en we 
zullen er zeker een zinvolle bestemming aan 
geven.  
Tevens geldt een groot dankwoord aan Wout 
en Wouter van Erp, die geheel belangeloos 
hun welwillende medewerking verleenden bij 
het vervoer van deze vitrinekasten naar de 
Beekvlietboerderij. Vele handen maken licht 
werk, maar zeker de inzet van bedrijfswagen 
met aanhanger was onmisbaar voor dit 
transport. En als we het over “handjes” hebben 
geldt zeker ook een bedankje voor de collega-
bestuursleden Jan Spit en John Barendregt. 
Dank jullie wel allemaal!!!   
Robert van Erp.  

Oproep getuigen WO II 

Bij dorpsgenoot Gilian Donders is het idee 
ontstaan om bij de nu nog levende getuigen 
van WO II uit ons dorp een interview of open 
gesprek te houden, eventueel met gebruik-
making van camera en geluid, als daar 
tenminste geen bezwaar tegen bestaat. Deze 
opname zou dan een waardevol document 
kunnen zijn voor het nageslacht, maar ook 
voor de persoon in kwestie zelf en zijn of 
haar familie natuurlijk. Historisch gezien een 
goede zaak als bepaalde belangrijke en 
specifieke Gestelse gebeurtenissen van de 
ooggetuigen, nu het nog kan, worden vast-
gelegd. Maar voor dit plan is natuurlijk wel een 
beetje haast geboden, gezien de leeftijd van 
de mogelijke kandidaten. Uiteraard juichen wij 
als Heemkundevereniging dit initiatief van 
harte toe en vragen wij u als lezer, of u namen 
weet (en deze door wil geven) van mensen, 
die nog een herinnering hebben aan deze 
donkere periode uit de geschiedenis. Mis-
schien zijn er ook mensen onder ons die dit 
idee mee willen ondersteunen als vraagsteller, 
notulist(e) of contactlegger. Alle hulp is wel-
kom! Wij horen graag van u, ook als u vooraf 
vragen en/of opmerkingen heeft over dit 
unieke plan. Bij voorbaat dank voor uw reactie 
en medewerking, 

Gilian Donders: 06-50614817                                                                                                   
Jan Spit:            06-40325983                                                                                                       
Robert van Erp: 06-51419272 
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Contributie 
Vriendelijk verzoek de contributie vóór 31 
maart over te maken op NL54RABO 0133 
698742. Voor inwoners van ons dorp € 17,50  
voor leden van buiten het dorp € 25,00 en 
voor gezinsleden €12,50. Zij die een 
automatische incasso hebben afgegeven 
hoeven natuurlijk niets te doen! 
De Penningmeester. 

DE HUIF … van ons allemaal  
door Willem Geurts 
Gereduceerde prijs voor onze leden. 
Bestellen kan door € 12,50 over te maken 
naar onze penningmeester, o.v.v “Boek De 
Huif. Dit aanbod is geldig tot twee weken na 
het verschijnen van deze Heeminfo. 



Bijna 150 jaar geleden, in jaargang 
1873/1874 van “De Katholieke Illustratie, 
zondagslectuur voor het Katholieke 
Nederlandsche Volk”, schrijft  hoofd-
redacteur H.A. Banning een uitgebreid 
verhaal onder de titel: “Uitstapjes in 
Nederland”. In 10 afleveringen maakt hij 
een wandeling door ’s-Hertogenbosch, 
waar hij een bezoek brengt aan o.a. de 
St.-Janskerk, het stadhuis en het door 
Reinier van Arckel opgerichte gesticht voor 
krankzinnigen. Vandaar wandelt Banning 
verder naar het “niet verder dan een half 
uur gaans gelegen levendig en volkrijke 
dorp Vught, aan de straatwegen op Breda 
en Eindhoven, die daar een driesprong 
vormen”.       
     

Hier staat hij uitgebreid stil bij de turbulen-
te geschiedenis van dit dorp, waarna hij 
zijn tocht voortzet naar Sint-Michielsgestel.  

“Vanuit Vught, voorbij het prachtige 
landgoed Reeburg, voert een grintweg 
naar het dorp St. Michielsgestel, dat met 
zijn omliggende gehuchten en een ge-
deelte van het dorp Gemonde 3500 
inwoners bevat, die meestal in den 
landbouw hun bestaan vinden, ofschoon 
men er ook bierbrouwerijen, leerlooierijen 
enz. aantreft. Midden in het dorp staat een 
fraaie kerk, die vooral inwendig om hare 
schoone vormen, versiering en doelmatig 
schilderwerk een goeden indruk geeft. Zij 
telt betrekkelijk nog slechts weinige jaren 
en is gebouwd tegen den toren der oude  

kerk, die bij een algemeene ramp schier 
geheel vernietigd was. Velen zullen zich 
nog wel den noodlottigen 29en November 
van ’t jaar 1836 herinneren. In den namid-
dag van dien dag stak een storm op, die 
allerwegen de vreeselijkste verwoestingen  
aanrichtte. Geen stad, geen dorp bleef 
ongedeerd, vele gebouwen stortten in, de 
Domtoren te Utrecht kraakte en scheen op 
zijn oude grondvesten te schudden, terwijl 
alom een regen van schoorsteenen en 
dakpannen in de straten neerviel. Door 
dien storm is ook de spits van den toren 
van St. Michiels-Gestel afgeworpen. Zij 
viel midden op de kerk, die daardoor in 
een puinhoop herschapen werd. Tot heden 
heeft de toren zijn spits niet terugge-
kregen.                 
St. Michiels-Gestel is in ’t bijzonder merk-
waardig om de ambulante bevolking, want 
de gemeente telt drie hoogst belangrijke 
inrichtingen, namelijk het klein-seminarie, 
het opvoedingsgesticht Ruwenberg en het 
zoo gunstig bekende Instituut voor Doof-
stommen. Ik moet den lezer uitnoodigen 
met mij een bezoek te brengen aan die ge-
stichten wier geschiedenis is saamge-
weven  met het godsdienstig leven van 
mannen die om hun deugd en ijver zoveel 
heeft bijgedragen tot den bloei van het 
Catholicisme”. 

In een volgende aflevering van de Heem-
info vertelt Banning de geschiedenis van 
het Instituut voor Doofstommen, dat toen 
nog gehuisvest was in het kasteel Nieuw 
Herlaar. 
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