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Beste lezer, 

Dit is alweer nummer 25 van het Heem-info dat u als lid van de 
Heerlijkheid Herlaar ontvangt. Vier jaar geleden zijn we gestart met 
deze vorm van berichtgeving. In deze uitgave treft u een column aan 
en dat willen we in het vervolg graag continueren. U leest daar meer 
over. Tevens willen we van de achterpagina een fotopagina maken, 
uiteraard over een heemkundig onderwerp. Ditmaal gaat het over het 
Buitenmuseum dat in ontwikkeling is. De foto’s zijn van Jef van 
Veldhoven. U kunt het wandelend bezoeken. Volg daartoe de 
wandelknooppunten.! 

Woord van de voorzitter.  
  De ziekenhuisbezetting door Corona veroorzaakt extra onzekerheid -
over de planning van een operatie die mij te wachten staat.  Mede om 
die reden heb ik Jan Spit gevraagd en hij heeft daar samen met de 
andere bestuursleden mee ingestemd, om voor de komende maanden 
het voorzitterschap van de heemkundevereniging waar te nemen. Ik 
kreeg langzamerhand klachten van een al eerder geconstateerde  
hartklepvernauwing. Voor mij is het een opluchting dat ik daaraan 
behandeld kan worden en hoop en reken erop dat ik over een 
paar maanden weer de 'oude' ben.    
Koos Loose  

Algemene Ledenvergadering: nog geen datum gepland. 
  
Het is gebruikelijk - en zelfs in onze statuten voorgeschreven - dat de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering uiterlijk in de maand maart 
wordt gehouden, maar net als afgelopen jaar gooit de corona-crisis 
roet in het eten. Fysieke vergaderingen zijn op dit moment nog niet 
mogelijk en het bestuur meent dat digitaal vergaderen voor veel van 
onze leden bezwaarlijk is. Daarom hebben wij besloten de bijeen-
roeping van de jaarvergadering uit te stellen totdat fysiek vergaderen 
weer mogelijk is.   

Anjeractie 

Deze actie loopt dit jaar van 28 mei t/m 5 juni. Voorgaande jaren 
gingen een aantal leden met de collectebus rond, maar nu gaat alles 
digitaal. Als u wilt bijdragen aan de Anjeractie kunt u gebruik maken 
van ons eigen rekening nummer NL54 RABO 0133 6987 42 o.v.v. 
Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Er kan gedoneerd 
worden t/m 19 Juni. Om bekendheid te geven aan deze actie kunt 
u zelf via e-mail uw contacten benaderen en hen verzoeken een 
donatie te doen op ons rekeningnummer.   
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De expositie “Gegijzeld, maar niet 
Verslagen´ in de Beekvlietboerderij. 
  
Helaas, maar door Covid-19 heeft onze 
expositie in de Beekvlietboerderij 
noodgedwongen al meer dan 5 maanden haar 
deuren niet mogen openen. Mogelijk komt 
daar, door de gunstige berichten van de 
afgelopen weken, snel verandering in en gaan 
we op korte termijn weer van start.  Op onze 
site www.gijzelaarskampbeekvliet.nl  kunt u de 
actuele ontwikkelingen rondom de expositie 
volgen, maar het blijft wel noodzakelijk om, als 
we weer open mogen, van te voren, ook via 
deze site, te reserveren. Hoe lang de expositie 
nog te zien zal zijn in de Beekvlietboerderij is 
ook afhankelijk van de plannen om dit 
historische gebouw tot een permanente 
expositieruimte te maken. De gesprekken met 
de gemeente Sint-Michielsgestel omtrent de 
verwerving van de Beekvlietboerderij lopen 
nog en we zullen u, bij belangrijke ontwik-
kelingen, daarvan op de hoogte brengen.    
 
Schrijf een column! 

In elke Heem-info willen we een 
column schrijven over een 
heemkundig onderwerp. De grootte 
is een half A-4 en bevat ca 200 
woorden. Heeft u een idee, neem 
dan de pen ter hand en schrijf een 
stukje over Gestel.  

Stuur het uiterlijk 23 juli aan  
heem-info@ziggo.nl 

Overlijdensbericht  
Onlangs ontvingen we het droeve bericht dat 
ons lid Jan Welling is overleden. Jan was 
sinds februari 2017 lid van onze vereniging.  
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies.  
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Column 
  
Verandering  
  
Op de voorkant van het rijk geïllustreerde 
boek “Historisch Sint-Michielsgestel” prijkt de 

monumentale gotische 
parochiekerk uit de 15e 
eeuw met torenspits. Er is 
nog geen bestrating, wel  
staan er enkele kale bo-
men. In de 19e eeuw (op 
29 november 1836) is de 
spits van de toren gewaaid 
en op de kerk gevallen. 
Uiteindelijk is de toren als 
vrijstaand monument 
overgebleven. Het is 
moeilijk om een voor-
stelling te maken van het 

dagelijks leven in die tijd. Door de eeuwen 
heeft ons dorpscentrum heel wat 
veranderingen ondergaan. Het plein, nu 
Petrus Dondersplein, geeft al jaren een 
vertrouwd dorpsbeeld. De Nieuwstraat en de 
Torenstraat, de rivier de Dommel en de  
Schijndelseweg  vormen de omlijning van het 
plein. En nu vindt er weer een grote 
structuurwijziging plaats. Om de nieuwe 
bouwplannen te realiseren zijn de 
oude gebouwen rond de toren 
allemaal afgebroken. Dat was wel 
een bijzonder moment, want opeens 
stond daar, de nog niet zo lang 
geleden gerestaureerde toren als een 
pontificaal bouwwerk, van alle zijden te 
bezichtigen. Mensen zeiden: “Eigenlijk 
zou het zo moeten blijven rondom de toren!”  
Maar het was maar voor even. Het ene 
bouwwerk na het andere werd opgetrokken 
en het brede zicht op de toren verdween. Er 
ligt nu nog een open plek, maar die zal ook 
weer bebouwd worden en dan hebben we 
ons centrum vernieuwd. Het is niet alleen het 
centrum waar verandering plaats vindt. In het 
midden van de vorige eeuw is de wijk  
Theereheide gebouwd met in het midden 
de Christofoorkerk. Deze heeft  alweer  
plaats gemaakt voor een appartemen-
tencomplex en in de Seringenlaan staan nu 
zestien woningen gereed om gesloopt te 
worden om plaats te maken voor drieën-
twintig nieuwe huizen. Zo verandert onze 
omgeving voortdurend. Kinderen, die nu 
geboren worden, zullen het centrum van ons 
dorp van rond het jaar 2000 alleen leren 
kennen van foto’s van die tijd.  
SvH.  

“Eigenlijk    
zou het zo 
moeten  
blijven 

rondom de 
toren”!

Gereed voor de sloop!

http://www.gijzelaarskampbeekvliet.nl
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Mededeling van de penningmeester 
   
Dit bericht is alleen voor hen die nog niet hun contributie voldaan hebben en ook 
geen toestemming automatische incasso hebben afgegeven! Om onze financiële 
positie op peil te houden hebben wij natuurlijk wel de behoefte dat iedereen zijn 
contributie tijdig betaalt.  
Zoals eerder reeds vermeld hebben wij de contributie voor 2021 gelijk gehouden 
aan de voorgaande jaren. Dat betekent dat de bedragen zijn:  
Gewoon lid, woonachtig binnen de bebouwde kern van Sint-Michielsgestel: € 17,50  
Gewoon lid, woonachtig buiten  de bebouwde kern van Sint-Michielsgestel: € 25,00  
Gezinslid, ongeachte woonplaats: € 12,50  
Om uw contributie te betalen heeft u twee mogelijkheden:  

Zelf betalen  
U maakt simpelweg zelf de contributie over naar ons rekeningnummer:  
NL54 RABO 0133 6987 42  t.n.v. Heemkunde Vereniging “De Heerlijkheid Herlaar”  
Onder vermelding van “Contributie 2021”  
Als u voor deze methode kiest wilt u dit dan aub per omgaande doen  
  
 Automatische incasso.  
Graag willen we dat de contributie voortaan zo veel mogelijk voldaan wordt door 
middel van een automatische incasso. Deze aanpak levert voor de penningmeester 
veel minder werk op dan de traditionele methode. Daarvoor hebben wij echter de 
instemming van het desbetreffende lid nodig. U zou ons een groot plezier doen als u 
het bijgevoegde formulier, waarop u uw keuze aangeeft, wilt afdrukken en invullen 
en dan A) terugsturen (per post) naar de penningmeester (Brevierpad 10, 5272BG 
St.-Michielsgestel) of B) scannen en dan per e-mail terugsturen naar 
penningmeester@deheerlijkgheidherlaar.nl .  
  
Veel leden hebben reeds hun toestemming voor automatische incasso gegeven; zij 
hoeven het formulier natuurlijk niet opnieuw in te vullen.  
Omdat dit het eerste jaar is dat wij met de automatische incasso werken, hebben wij 
nog even gewacht met innen. Het voornemen is nu om dit de eerste helft van Juni te 
doen. 

Verspreiding externe publicaties: meld u aan als belangstellende. 

Met enige regelmaat ontvangen wij publicaties, aankondigingen en mededelingen 
van externe partijen zoals Heemschut, Brabant-Heem, collega 
heemkundeverenigingen en dergelijke.  
Dergelijke publicaties zullen worden doorgestuurd aan leden die daarvoor 
belangstelling hebben. Daarvoor gaan wij een digitale nieuwsbrief in het leven 
roepen, waarin deze stukken als bijlagen of koppelingen worden opgenomen. Deze 
sturen wij alleen aan leden die zich daarvoor aanmelden. U kunt zich als 
belangstellende voor deze nieuwsbrieven opgeven door middel van een mailbericht 
aan secretaris@deheerlijkheidherlaar.nl. 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Op de web-site ziet u deze pagina in kleur!
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Heem-info  25 �4

Kasteel Out-Herlaer

Er zijn hier op Oud Herlaer notenbomen geplant op de 
plek waar vroeger voor het kasteel de kruidentuin was.

Niet ver van de plaats waar de Essche 
Stroom in de Dommel valt, staat op een 
lichte verhoging in het landschap een 
boerderij met de naam Out-Herlaer. Ooit 
heeft hier een kasteel gestaan.  
Het Noordbrabants Museum en Brabants 
Landschap zijn samen een uniek project 
gestart. Hier aan de Dommel, op de 
landgoederen Oud Herlaer en Haanwijk, 
worden kunst en natuur op een actieve en 
permanente wijze met elkaar verbonden. 
Het is de bedoeling dat Buitenmuseum 
Herlaer zijn bezoekers anders wil laten 
kijken naar kunst en naar natuur. 

Wilt u een mooie wandeling maken, begin dan bij Museum Romeins Halder,  
bij knooppunt 9 en vervolgens 19 - 18 - 14 - 16 - 17 -19 - 9. Ca. 3 kilometer. 

Ontwikkeling Buitenmuseum Herlaer 

Wandeling

Op de site ziet u deze pagina in kleur!



Zoals bekend hebben we, na de noodge-
dwongen verhuizing vanuit de Huif, het 
archief van onze vereniging op een aantal 
plaatsen weten onder te brengen. In de 
Meander hebben we zowel de Comme-
kast in de hal, als een kleine opslag van de 
bibliotheek in gebruik. Daarnaast is heel 
veel opgeslagen in een souterrainruimte 
van het Beekvlietgebouw. Allemaal prima 
natuurlijk, echter langzamerhand beginnen 
ook deze ruimtes wat te klein te worden. 
Of liever gezegd het archief neemt toe 
door diverse schenkingen. Zo mochten we 
in de voorbije periode via de heer Frans 
Sterks het archief van de “Bouw- en 
Houtbond FNV, afdeling Sint-Michiels-
gestel” in ontvangst nemen. En werden er 
via de heer Jan Heessels weer een aantal 
bidprentjes aan onze collectie toegevoegd. 
Ook verkregen we uit de nalatenschap van 
ons aller dierbare Frans Cooijmans heel 
veel interessante geschiedkundige zaken 
en gegevens uit zijn eigen privécollectie. 
Tot slot kunnen we melden dat de vere-
niging ook het omvangrijke kerkarchief van 
de parochie Heilige Michaël  in bruikleen 
mocht ontvangen en aldus mag beheren. 
Nadat onlangs de pastorie leeg kwam te 
staan, zijn dankzij parochie-bestuurslid 
Theo van Roosmalen een zeer groot 
aantal belangrijke historische stukken in 
vertrouwen aan ons veilig gesteld. Daarbij 
valt te denken aan oude kerkregistraties, 
financiële administraties, unieke docu-
menten, notulen, inventaris- en ledenlijsten 
en andere aan de parochie gelieerde 
authentieke stukken zoals verslagen en 
memoires van de plaatselijke Vincentius-
vereniging. Ook een flink aantal geschied-
kundige boeken, fotoboeken, films en 
bijzonder fraaie schilderijen zaten bij deze 
bijzonder welkome aanvulling van ons 
archief.  
Kortom, er zijn weer heel veel pareltjes 
voor de historische liefhebber van ons 
dorp aan onze collectie toegevoegd die 

meer dan de moeite waard zijn om er goed 
en zorgzaam mee om te gaan. Onze grote 
dank en erkentelijkheid natuurlijk voor al 
deze mooie en fraaie giften!  
Zodra de corona-beperkingen het weer 
toelaten wordt het wat ons betreft weer de 
hoogste tijd om u fysiek mee te laten 
genieten van al dit mooie historische 
erfgoed. Graag willen we de dinsdagavond 
weer inzetten om vanuit de Beekvliet-
boerderij e.e.a. te komen bekijken en in te 
zien. Als de huidige voortekenen ons niet 
bedriegen zou dat wel eens begin juni het 
geval kunnen zijn. Laten we het met z’n 
allen hopen, zodat ook de draad van het 
heemkundig werk weer kan worden 
opgepakt. Immers, deze “nieuwe aan-
winsten” moeten vanzelfsprekend nog 
uitgezocht en geïnventariseerd worden. 
Ons gewaardeerde lid Jef van Veldhoven 
heeft reeds een begin gemaakt met het 
nazien en deels digitaliseren van het 
kerkarchief. Natuurlijk is alle hulp hierbij 
van harte welkom. Want ook in algemene 
zin is er in onze heemruimte nog veel te 
ordenen en uit te sorteren. U kunt 
natuurlijk altijd geheel vrijblijvend, maar 
ook vanuit belangstellend oogpunt hiertoe 
eens een kijkje komen nemen.  
Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich 
wenden tot bestuurslid Robert van Erp, 
maar zijn zeer zeker ook van harte welkom 
op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur om 
het onder het genot van een kopje koffie 
zelf te zien.   
Om u een klein beetje te laten proeven van 
de schenking vanuit de Michaëlparochie 
tonen we het schilderij van G. v.d. Meer. 
Helaas is ons over deze kunstschilder niet 
echt iets bekend. Mocht iemand ons 
nadere informatie kunnen geven, dan 
waarderen wij dat ten zeerste. De 
voorstelling geeft in ieder geval een beeld 
dat qua onderwerp eigenlijk naadloos 
aansluit bij zowel de Michaëlparochie zelf 
als bij het verhaal van dokter Immens. U 
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Het archief van onze heemkundevereniging



weet wel, het boek geschreven door onze 
redacteur Sjef van Hulten, wat ook in onze 
afgelopen heeminfo’s bij u onder de 
aandacht is gebracht.   
Het schilderij laat zowel de Michaëlkerk 
zien alsook huize Dommeloord, alwaar 
zich het onlangs ontvangen archief 
bevond. De nu voormalige pastorie was 
eens het woonhuis van dokter Hendrik 
Immens dat door hem in 1842 gebouwd 
werd.   
Het schilderstuk bevond zich in de 
Regentenkamer van Huize Dommeloord 
en is zeer vermoedelijk geschilderd aan de 
hand van een bekende fotokaart. Ook een 
stukje van de voormalige Dommelloop 
(verlegd in 1936) is daarop te zien. De 
naam Dommeloord laat zich dan ook 
makkelijk verklaren.  
Van dit tafereel zijn door het kerkbestuur 
begin 2012 ook postzegels uitgegeven. 
Toen vond namelijk een grote restauratie 
van de kerk plaats, waarbij onder andere 
nieuwe dakleien werden aangebracht.  

Om financiële middelen te genereren 
voor dit dure en grote onderhouds-
project zijn toen verschillende acties op 
touw gezet, waaronder dus de verkoop 
van deze postzegels.  
In een volgende heem-info zullen we 
aandacht geven aan een ander 
geschonken schilderij vanuit de  
Michaëlparochie, waarbij wel meer over 
de kunstschilder te vertellen valt.  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Ondergetekende, llid van de Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” te Sint-Michielsgestel. 
 
Achternaam  …...………………………………………………......…………………………….... 
Voorletters  ……………………………………………  Roepnaam  ……………………………. 
Gezinslid :     JA / NEE  (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 
Straat  …………………………………………………………………………………………….... 
Postcode  .…………………  Plaats  ……………………………………………………………… 

Telefoon  ……………………………………  Mobiel ..………………………………………….. 
E-mail  ………………………………………………………………………………….………….. 

verklaart de contributie als volgt te willen voldoen:  

➢ JA, ik wil per automatische incasso betalen. 

Mijn rekeningnummer (IBAN) is:   NL.................................................................................... 

Machtiging S€PA  (Alleen ondertekenen indien u kiest voor automatische incasso) 
 Naam Incassant :  Heemkunde vereniging De Heerlijkheid Herlaar 
 Adres Incassant :  p.a. Brevierpad 10,     NL5272 BG  Sint-Michielsgestel 
 ID Incassant : : NL59ZZZ402192300000      

       Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
• Heemkunde vereniging De Heerlijkheid Herlaar om éénmaal per jaar een incasso-opdracht te 

sturen naar uw bank teneinde het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven  en 

•  uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Heemkunde vereniging De Heerlijkheid Herlaar.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt 
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Datum………………………………Handtekening………...................................................... 

➢ NEE, ik wil niet per automatische incasso betalen, maar zal mijn contributie jaarlijks voldoen per 
bankoverschrijving voor 31 maart van het lopende jaar. 

      Datum…………………..……………Handtekening………............................................................. 

Dit formulier graag ondertekend retourneren naar: penningmeester@deheerlijkheidherlaar.nl 
Postadres: Brevierpad 10,  5272BG  Sint-Michielsgestel
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Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
SECRETARIAAT: DE KEMPHAAN 12, 5271 LJ SINT-MICHIELSGESTEL 
TEL: 06 53 49 13 28     BANKREKENINGNR.: NL54 RABO013.36.98.742 
INFO@DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL   WWW.DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL 
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