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Beste lezers


De vakantie is weer achter de rug, we pakken de draad weer vol goede 
moed op. De discussie over de Vrijheidsboom is nog niet gesust! In de 
rubriek Uit ons Heem besteden we aandacht aan Huize Overberg. Jef van 
Veldhoven is in het archief gedoken en dit is het resultaat. Heeft u vragen 
over het verleden van Gestel, stuur ze naar heem-info@ziggo.nl wij zoeken 
naar antwoorden. De lay out is enigszins vernieuwd, met dank aan Jan 
Veenman.

Veel leesplezier.

__________________________________________________________________


Van de Bestuurstafel 
Welkom aan het nieuwe lid: Annie van Traa - Van der Spank.


De vrijheidsboom 
De vrijheidsboom is nog steeds onderwerp van gesprek (Heem-info-4). 
Recentelijk heeft wethouder Ed Mathijssen nog eens gezegd dat de 
Vrijheidsboom niet te behouden is. Als het aan de gemeente ligt moet de 
vrijheidsboom wijken voor het horecapand ‘het Meestershuis’. Er zijn de 
afgelopen periode van verschillende kanten bezwaren geopperd tegen het 
kappen van de boom. Onder meer milieuvereniging Het Groene Hart plaatst 
vraagtekens bij de noodzaak om te kappen. Maar volgens initiatiefnemer 
Thieu van Berkel is de boom echt niet te behouden. Tien jaar terug is de kap 
ook al aan de orde geweest, maar toen is al een vervangende Vrijheidsboom 
geplant en dat is volgens Mathijssen al een flinke boom. De boom wordt pas 
gekapt als de vergunning voor het horecapand definitief rond is.


Uit ons Heem 

Huize Overberg 
Als je zegt Huize Overberg, dan weet menig Gestelnaar de plaats aan te 
wijzen waar vroeger deze uitspanning heeft gestaan, namelijk op de hoek 
Nieuwstraat - Sint-Michielsstraat. Wanneer Huize Overberg precies gebouwd 
is, is niet duidelijk. De eerste vermelding in het kadaster is in 1836. De 
eigenaren waren toen Marianne Sophie de Bruin met haar man Pierre Paul 
Berail. De laatste gebruiker was Wim Pennings, die het van 1957 tot 1970 
gebruikte als meubel toonzaal. In 1971 is villa Overberg gesloopt en heeft het 
perceel een nieuwe bestemming gekregen. Gedurende de periode van 1836 
tot 1971 (135 jaar) heeft het pand vijftien verschillende eigenaren gehad, 
hetgeen betekent dat het gemiddeld ca. negen jaar in eigendom was.

(De redactie beschikt over een lijst met eigenaars/huurders).
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De foto toont het pand als “Hotel Pension Overberg”, deze foto dateert van begin 1900. Het 
pand heeft vaak gediend als woonverblijf, maar ook als rectoraat van de Fraters van Tilburg 
(1918-1930) op de Ruwenberg (in 1928 wordt een nieuw Rectoraat gebouwd aan de 
Ruwenbergstraat, tegenover de ingangspoort). In 1930 is men voornemens om in Huize 
Overberg een tehuis voor Ouden van Dagen, hulpbehoevenden en lichte zenuwpatiënten te 
vestigen onder de naam “Rusthuis Susanna”. Maar vanwege te weinig aanmeldingen gaat dit 
project niet door. In 1941 wordt Huize Overberg een pensionaat voor minderjarige achterlijke 
kinderen. De leiding berust bij de Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid onder 
het bestuur van de Stichting Savio. Vanaf 1957 gebruikt Wim Pennings het gebouw als meubel 
toonzaal.


In datzelfde bericht staat een opsomming van de genodigden: de Commissaris van de 
Koningin in Noord-Brabant verscheidene leden van de Eerste en Tweede Kamer, leden van 
Gedeputeerde en Provinciale Staten en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en vele 
anderen. Zij werden toegesproken door de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Van de Does 
de Willebois, die het grote belang schetste van de nieuwe tramlijn. Daarna ging het hele 
gezelschap met de feestelijk versierde tram naar St. Oedenrode. 

Door de vele wisselingen van eigenaars/huurders van Huize Overberg mag geconcludeerd 
worden dat de exploitatie van het hotel moeilijk was.


Een opmerkelijke gebeurtenis.

Rond de eeuwwisseling (1900) was 
de familie Claassens Knicknie de 
eigenaar van het hotel. In een 
advertentie in de krant meldt de 
familie dat op 26 juni 1899 hotel 
Overberg gesloten is voor publiek. 
Op die dag wordt namelijk met veel 
feestvertoon de tramlijn St. Oeden-
rode - ’s-Hertogenbosch geopend. 
Een krantenbericht meldt: …”in den 
namiddag vereenigden zich honderd 
heeren aan den feestdisch in Hotel 
Overberg te Sint-Michielsgestel”.

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën van 
stukken uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van 
andere heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 




