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Van de bestuurstafel 
Op het moment, dat u dit leest 
hebben we gelukkig de meeste 
maatregelen, die ons twee jaar lang 
beperkt hebben in onze bezigheden, 
achter ons kunnen laten. En natuur-
lijk, we zijn allemaal wat voorzichti-
ger geworden, maar we gaan de 
gebruikelijke activiteiten van onze 
heemkundevereniging weer oppak-
ken, hopelijk zoals we gewend 
waren. Helaas er is ook triest 
nieuws te vermelden. In de afgelo-
pen twee maanden hebben we door 
overlijden afscheid moeten nemen 
van drie leden van onze vereniging. 
Op 1 januari overleed Roel van 
Campen, die, naast heemkundige 
interesse, ook zijn sporen heeft 
verdiend als medeoprichter van de 
Gestelse badmintonclub, waarvan 
hij lange tijd bestuurslid was. Op 1 
december jl. werd hij nog onder-
scheiden voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap van deze vereniging. Op 31 
januari overleed Ton van Zandbeek, 
een sociaal bewogen vrijwilliger en 
actief op vele fronten. En vorige 
week kregen we het bericht, dat 
Gert-Jan Gartsen, broer van ons 
oud-bestuurslid Hein Gartsen, is 
overleden. Gert-Jan was sociaal 
actief in ons dorp en zeer betrokken 
bij de plaatselijke voetbalclub en het 
openbaar carnaval. Hij was pas 54 
jaar.     

In de vorige Heem-info hebt u in het 
voorwoord van de voorzitter, Koos 

Loose, kunnen lezen, dat hij bij de 
eerste Algemene Ledenvergadering, 
die op maandag 21 februari jl. in de 
Beekvlietboerderij werd gehouden, 
af zou treden als voorzitter. Maar 
Koos vond het wijzer dat al wat 
eerder te doen. Bij de “Samen-
vatting jaarvergadering 2022” leest 
u hierover meer.  

Inmiddels heeft ook de expositie, 
die, op uitnodiging van de gemeente 
Sint-Michielsgestel, vooral door 
heemkundevereniging “De Heerlijk-
heid Herlaar” tot stand is gekomen, 
haar deuren weer geopend. Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
www.gegijzeldmaarnietverslagen.nl.  
Overigens stond er in het Brabants 
dagblad van vrijdag 25 februari jl. 
een artikel, waarin werd gesug-
gereerd, dat de heemkundever-
eniging de Beekvlietboerderij zou 
willen aankopen. Dit bericht klopt 
niet. Voor de verwerving van de 
boerderij is een aparte stichting in 
het leven geroepen, die zich met de 
aankoop bezighoudt en geen link 
heeft met de heemkundevereniging. 
Op Koningsdag, woensdag 27 april, 
zal de heemkundevereniging haar 
medewerking verlenen aan een 
activiteit van Gestel Events: het 
beklimmen van de Oude Toren in 
het centrum van ons dorp. Een 
aantal leden van de vereniging zal 
op deskundige wijze zorgdragen 
voor een leerzaam bezoek aan dit 
prachtige monument. Bezoekers 
moeten wel 150 traptreden over-
bruggen, dus eerst thuis, indien 
mogelijk, maar even oefenen!  

                     Beste lezers, 

We hebben de winter weer achter ons gelaten en het voorjaar kondigt 
zich aan. Het virus is op de terugweg, dat biedt perspectief voor het 
ontwikkelen van verenigingsactiviteiten!  

mailto:heem-info@ziggo.nl
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Column 

Onze vereniging krijgt regelmatig (digitaal) 
tijdschriften toegezonden, die vaak verras-
sende en interessante artikelen bevatten. Zo 
stond in het decembernummer 2021 van “De 
Koerier”, een uitgave van Brabants Heem, 
een artikel over een boek, dat is verschenen 
over de eeuwenlange wateroverlast, waar-
mee Den Bosch tot ver in de 20e eeuw te 
maken had: “’s-Hertogenbosch, eiland in 
een onmetelijke zee”. Niet alleen Den 
Bosch had last van het water, ook in Sint-
Michielsgestel waren de gevolgen duidelijk 
merkbaar. Zo lezen we in: “Nieuwe Beschrij-
ving van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch” 
door Josephus Antonius Coppens, uitgege-
ven tussen 1840 en 1843, het volgende:  

“Eerst bij de vernietiging der Leuvensche 
universiteit in 1797 was de noodzakelijkheid 
geboren om dadelijk een seminarie op te 
rigten ten einde de afgebroken hoogere 
studie te vervolgen. De vicarius Antonius van 
Alphen liet te dien einde in 1797 te s Bosch 
aan de oude Dieze in de Triniteitstraat drie 
huizen huren en den 29 januarij 1798 
werden de lessen door meer dan twintig 
theologanten hervat. Deze voorloopige 
toestand duurde kortstondig en hetzelfde 
jaar besloot men met Pauselijke goed-
keuring een wel geregeld seminarie daar te 
stellen en liet men het oog op het kasteeltje 
Nieuw Herlaar onder St Michiels Gestel 
vallen. Terwijl men bezig was met het 
seminarie te Herlaar zoo goed mogelijk tot 
ontvangst der theologanten in te rigten 
dwong het hoog water in het begin van 
februarij 1799 het voorloopig seminarie te s 
Bosch op te breken. De theologanten 
vertrokken dien ten gevolge huiswaarts om 
den 29 maart 1799 op den derden 
Paaschdag te Herlaar hunne studie te 
hernemen. 
Op dat moment, op 29 maart 1799, nam het 
grootseminarie haar intrek in Kasteel “Nieuw 
Herlaar”. Veertig jaar later, in 1839, 
verhuisde het grootseminarie naar Haaren 
en kon op 2 oktober 1840 het leegstaande 
gebouw worden betrokken door het Instituut 
voor Doofstommen.  
Jan Spit 

(zie Katholieke Illustratie  in deze Heem-info).  

Samenvatting jaarvergadering 2022. 
Op maandag 21 februari vond de jaarvergadering 
van onze vereniging plaats. Alle leden hebben 
inmiddels het concept-verslag ontvangen, daarom 
kunnen we deze samenvatting kort houden.  
Jan Spit zat de vergadering als waarnemend 
voorzitter voor. Hij meldde dat Koos Loose op 10 
februari is afgetreden vanwege een “dubbele 
pettenprobleem”, omdat hij ook bestuurslid en 
kartrekker is van de beide stichtingen die de 
boerderij willen verwerven en exploiteren. Dit 
heeft tot spanningen binnen het bestuur en tot 
zijn aftreden geleid. Jammer!  
Het verslag van de vorige vergadering, het 
jaarverslag en de financiële verantwoording over 
het afgelopen jaar zijn goedgekeurd. Ook zijn de 
begroting en de contributie voor 2022 definitief 
vastgesteld (deze waren in oktober al goedge-
keurd). Het bestuur heeft geen voordracht voor 
het voorzitterschap kunnen doen en ook uit de 
ledenvergaderingen traden geen kandidaten naar 
voren; de vacature staat dus nog open. Ook voor 
de kascommissie is er een vacature.  
In de vergadering die in het laatste kwartaal zal 
worden gehouden, hopen we hierin te voorzien. 
Tenslotte heeft de ledenvergadering het voorge-
stelde huishoudelijk reglement (HR) met een 
kleine aanvulling goedgekeurd. Zowel het 
concept-verslag als het vastgestelde HR zullen 
op de website van onze vereniging worden 
geplaatst. 

Personalia   
2021 
Nieuwe leden: Will Knops, Ronel Dielissen, 
Marguerite de Jong, Jan van Buuren. 
Overleden: Frans Cooijmans, Jan Welling. 
Gestopt per 1 januari ‘22: Annemarie Bolhaar, 
Antonet Cooijmans, Eric Lamers, Harrie & Ine 
Olijslagers, Thom van Rijckevorsel, Ben Jager. 

2022 
Overleden op 1 januari: Roel van Campen. 
Overleden op 31 januari: Ton van Zandbeek 
Overleden op 23 februari: Gert-Jan Gartsen 

Contributie  
Voor diegenen die geen automatische incasso 
hebben afgegeven, het verzoek om de contribu-
tiebetaling vóór 31 maart te voldoen. 

Bij voorbaat scoort u de dank van uw 
penningmeester!

Ter herinnering, het rekeningnummer is:  
NL54 RABO 0133 6987 42 en het bedrag is: 
€ 17,50 voor gewone leden in Gestel 
€ 12,50 voor gezinsleden 
€ 25,-- voor leden buiten Gestel woonachtig.



!  
“Op den weg naar het dorp, in het gehucht 
Herlaar, zijn wij het Instituut voor Doof-
stommen, dat met zijn nieuwe gothieke kapel 
zoo schoon op geringen afstand van den 
grooten weg ligt, reeds voorbijgewandeld”. 

Zo beschrijft Banning, de hoofdredacteur van 
de Katholieke Illustratie, in nummer 18 van 
jaargang 1873/1874, Nieuw Herlaar in het 
gehucht Halder. Maar hij gaat eerst terug naar 
1828, naar het dorp Gemert, waar de oo-
rsprong ligt van dit instituut. 

“In ’t jaar 1828 leefden in het dorp Gemert vier 
ongelukkigen, die een van de vijf zintuigen 
misten, namelijk het gehoor, en dienten-
gevolge ook van de spraak verstoken bleven. 
Zij konden niemand verstaan, tot niemand 
spreken en zij groeiden zonder onderwijs op. 
Groote geheimen bleven voor hen verborgen 
en het was, alsof zij om hulp smeekten opdat 
iemand hunne onsterfelijke zielen zou wakker 
maken”. 

In die tijd was Henricus den Dubbelden pas-
toor van Gemert. Hij was zeer begaan met “het 
lot der ongelukkige doofstommen, die gevaar 
liepen van hun gansche leven verstoken te 
moeten blijven van de kennis der waarheden 
des geloofs en van de genademiddelen der 
Kerk. Hij had reeds lang naar middelen 
omgezien om hun lot te verzachten en het licht 
in hen te ontsteken”. 

Den Dubbelden vond een medestander in de 
conrector van de Latijnse School in Gemert, 
Martinus van Beek, die “van zijn jeugd af door 
een vluggen, vindingrijken en ondernemenden 
geest had uitgemunt en zich onderscheidde 
door een bij uitstek liefdadig hart, zodat het 
medelijden wegens de ellenden zijner 
medemenschen van kindsbeen met hem was 
opgegroeid”. 

Van Beek was een bevlogen, onvermoeibare 
pionier, die geen moeilijkheid uit de weg ging. 
Naast al zijn drukke werkzaamheden zag hij 
kans al bestaande methoden op het terrein 
van het dovenonderwijs te bestuderen, maar 
hij ontwikkelde ook een eigen, nieuwe 
leermethode met gebarentaal. Nog geen twee 
jaar later, op 30 juni 1830, kreeg hij van de 

regering toestemming een instituut voor 
doofstommen op te richten in Gemert. 

“’t Is zeer natuurlijk dat voornamelijk werk werd 
gemaakt van de godsdienstige  ontwikkeling 
der kinderen, want aan het heil der zielen werd 
de meeste waarde gehecht en de grootste  
aller wetenschappen blijft altijd: God te leeren 
kennen, te beminnen en te dienen. Van dien 
tijd af werden de aanvragen tot opname in de 
nieuwe Inrichting voor doofstommen in Noord-
Brabant zoo veelvuldig dat men zich 
genoodzaakt zag aan een gesticht op veel 
ruimer schaal te denken”. 

Inmiddels was pastoor den Dubbelden van 
Gemert apostolisch vicaris van het kerkdistrict 
Den Bosch geworden. “Hij vatte het grootsche 
plan op om het Instituut voor doofstommen tot 
een algemeen vicariaatsgesticht te verheffen 
en zoodanig uit te breiden dat het opengesteld 
kon worden ook voor andere gewesten en de 
armen gratis opgenomen zouden worden, een 
denkbeeld waarmede de Hoogw. Heer J. van 
Hooijdonk, vicaris apostoliek van Breda, zich 
ten volle verenigde. Dankzij de steun van 
“eenige geestelijken en voorname ingezetenen 
der provincie, wier medewerking zij inriepen, 
namen de twee kerkvoogden het gesticht als 
het hunne over en verplaatsten het den 2en 
October 1840 naar Herlaar, gemeente St. 
Michiels-Gestel, in de gebouwen van het kort 
tevoren opengevallen bisschoppelijke semi-
narie”.  

Martinus van Beek werd de eerste directeur 
van dit instituut, waar in 1842, door finan-
ciering van provincie en overheid, maar ook 
door legaten en andere giften, al 62 kinderen 
konden worden opgenomen. Van Beek bleef 
tot 1850 aan het instituut verbonden, waarna 
hij zich nog vele jaren bezig hield met de zorg 
voor zijn dove medemens. Hij stierf op 14 
oktober 1872, 82 jaar oud. Het Instituut voor 
Doven verhuisde in 1908 naar de Theere-
straat. Vóór het hoofdgebouw staat een 
standbeeld van Martinus van Beek, dat in 
1915, bij het 75-jarig bestaan, werd onthuld. 

In een volgende aflevering neemt Banning ons 
mee naar het kleinseminarie “Beekvliet”.  

Heem-info  28 �3



Jef van Veldhoven haalde deze foto uit ons archief!
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Familiebedrijven 

Noord-Brabant kent veel prominente familie-
bedrijven, die gericht zijn op continuïteit, het 
creëren van werkgelegenheid en investeren in 
onderzoek en ontwikkeling. Ook in Gestel zijn 
een aantal familiebedrijven van oudsher actief. 
U kent ze wel, de families: Willekens, Van 
Buuren, Van Engelen, Immens, Cooijmans, 
enz., bedrijven die van vader op zoon over-
gaan. 

Ik spreek met Hans van Engelen, die al op 
jonge leeftijd (15/16 jaar) de vraag kreeg 
voorgelegd of hij het garagebedrijf van de 
gebroeders Van Engelen wilde overnemen: 
zijn antwoord luidde ja, maar dan wil ik wel 
alleen de eigenaar zijn. De eigenaren waren 
destijds zijn vader Toon met twee broers Jan 
en Frans. Na de Mulo en middenstands-
diploma, (op de Ruwenberg), ging Hans naar 
de opleiding voor het garagebedrijf in 
Driebergen en behaalde daar zijn diploma, 
inclusief een Bovag-diploma. Maar terug naar 
het begin. 
In 1908 begon Janus (Adrianus) van Engelen, 
de opa van Hans, een eigen bedrijf. Van 
oorsprong was hij koperslager en later ook 
actief in rijwielen en motoren. Met de opkomst 
van de auto ging hij daarin verder. Daar paste 
later een taxibedrijf en een benzinepomp bij. 

“De garage met het omliggende terrein was 
aan het eind van de 19de eeuw een klein 
nieuw industrieterrein op de Dommelakkers”, 
zegt Hans. Er vestigden zich toen verschil-
lende bedrijven: bierbrouwerij  “de kolk”(1877), 
grof- en hoefsmederij (1885) van weduwe 
Hendrika Goossens, die gehuwd was geweest 
met Piet van den Nieuwenhuizen, 
slager Jan van der Linden (1900) 
en in 1912 kwam slager Johannes 
Cooijmans daar wonen. 
Achter de huidige garage van Van 
Engelen werd in 1908 door Hannes 
van der Heijden (van de Hoge 
Stoep!), beter bekend als “Hannes 
den Bleker”, de was- en strijkinrich-
ting “De Dommel” gestart. Om-
streeks 1955 werd de wasserij 
overgenomen door Paul van Engelen, 
ook bleker van beroep.  
In 1908 begon Adrianus zijn bedrijf 
op de Dommelakkers en dit was 
van fietsenzaak uitgegroeid tot 
garagebedrijf. Naast de wasinrich-
ting aan de Ruwenbergzijde wer-
den omstreeks 1910 de R.K. 
Bijzondere Jongensschool en het 

Patronaat gebouwd. 

De Dommelakkers was het gebied vanaf huize 
Dommeloord (voorheen het huis van dokter 
Immens en later de pastorie) tussen den 
Heesakkerschenweg en de Dommel tot aan de 
laan naar de Kleine Ruwenberg. In 1840 vond 
een nieuwe wijkindeling plaats en lagen de 
Dommelakkers in wijk A, het gebied langs den 
Heesakkerschenweg en werd toen het Voor-
dorp genoemd. In een ver verleden (tussen 
1663 tot 1785) worden zeven akkerpercelen 
genoemd die “op den Dommelacker” liggen. 

In 1865 werd een provinciale weg van St. 
Michielsgestel over den Dungen naar de 
provinciale klinkerweg aan de Wamberg aan-
gelegd. Van de gemeenten werd een bijdrage 
gevraagd. De heer Berail van de Kleine 
Ruwenberg startte een inteken aktie om aan 
de bewoners een bijdrage te vragen in de 
kosten voor de aanleg van een grindweg vanaf 
de kom van het dorp tot aan de Ruwenberg. Er 
werd voor een bedrag van ca 2600 gulden 
ingetekend. In 1870 werd de weg aanbesteed. 
Na de aanleg werd de Heesakkersche weg 
door de bewoners de Nieuwstraat genoemd. 

Janus van Engelen, de opa van Hans, kwam 
oorspronkelijk uit Leende. Hij kwam in ons 
dorp terecht omdat hij op de Hoge Stoep een 
lekke band kreeg met zijn fiets. Hij klopte daar 
bij de familie Van der Heijden aan en er was 
een vriendelijke dame die hem de plakspullen 
gaf. Hij plakte zijn band en het contact bleef. 
Later werd het zijn vrouw: Johanna van der 
Heijden. Er werden zeven kinderen geboren: 
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Garage en benzinepomp



drie meisjes (Johanna, Maria, Theresia) en 
vier jongens (Jan, Toon, Frans en Paul). Jan, 
Toon en Frans namen het garagebedrijf van 
hun vader over. Naast zijn belangstelling voor 
het autogebeuren was Janus actief bij O.K. Hij 
was in 1918 nauw betrokken bij de oprichting 
van de Toneelvereniging “Onderling Kunst-
genot”. Hij was de eerste voorzitter en heeft 
die functie vele jaren vervuld. Paul, Jeanet en 
Trees van Engelen komen we tegen als leden 
van O.K. (Den Heertgang, dec. 2019).  

In de oorlog 40-45 werden ook veel 
reparaties verricht aan legervoer-
tuigen. Daarnaast verrichtten zij 
reparaties aan alle gangbare 
automerken. Zij waren ook dealer 
van het automerk Skoda. In 1975 
heeft Hans de garage inclusief 
benzinepomp overgenomen. De 
Nieuwstraat was een drukke straat, 
waar dagelijks veel auto’s passeer-
den en velen lieten de benzinetank 
in de Nieuwstraat vullen. De ont-
wikkeling van de automobieltech-

niek heeft een grote vlucht genomen en die 
heeft Hans uiteindelijk doen besluiten om met 
de garage te stoppen (1990). Er was te weinig 
(par-keer)ruimte om én de garage én de pomp 
voort te zetten. In 2015 heeft Hans ook de 
benzinepomp van de hand gedaan.  
Sjef van Hulten.  

Bron: 
Archief Heemkundevereniging / BHIC / Jef van 
Veldhoven.   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Wij zoeken verhalen. 
Voor Den Heertgang is de redactie 
voortdurend op zoek naar verhalen. Het 
mogen korte of lange verhalen zijn over 

allerlei onderwerpen (familie, vereniging, 
veranderingen in het dorp, enz.) als ze maar 
iets met ons dorp te maken hebben. Je kunt 
je daarvoor in verbinding stellen met Thijs 
Braam, thijs.braam@hetnet.nl

BOKKENDONK  

2022

Hans bij de benzinepomp

Reageren? 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Heem-info: stuur een e-mail aan: 

heem-info@ziggo.nl of neem contact op met de redactie of het bestuur!
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