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Den Heertgang

De geschiedenis van het kleinseminarie 

Beekvliet in kort bestek.

Speciaal themanummer in verband met het 

200-jarig bestaan van de school  

die nu gymnasium Beekvliet is.

15 april 1815 - 15 april 2015
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Voorwoord van de redactie

Samen met de wandelgids Speuren naar sporen van Beekvliet, 
wandeling over historische grond vormt deze Heertgang 
een dubbeluitgave. Beide zijn uitgegeven bij gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan van de school die nu gymnasium 
Beekvliet heet. Dat gymnasium is voortgekomen uit het eerste 
bisschoppelijke kleinseminarie van Nederland, dat in 1815 
gesticht werd in Berlicum en twee jaar later al verhuisde naar 
ons dorp. Het komt zelden voor dat een school 200 jaar lang als 
zelfstandige eenheid blijft voortbestaan. 
De wandelgids en deze Heertgang zijn als afzonderlijke werkjes 
te lezen. Maar ze vullen elkaar aan. Aanvankelijk wilden we 
achter in de wandelgids een paar extra pagina’s met informatie 
opnemen, die de wandelaar thuis op zijn gemak zou kunnen 
lezen. Maar die extra pagina’s werden er zo veel, dat een 
speciale editie van Den Heertgang gerechtvaardigd was.

De wandelgids is te koop bij The Readshop in  
Sint-Michielsgestel en kan besteld worden via  
het e-mailadres van de heemkundevereniging.
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WAAROM EEN KLEINSEMINARIE
IN HET BISDOM DEN BOSCH?
Jan Spit

Hoe is het kleinseminarie van ons bisdom 
eigenlijk ontstaan? Om hier meer inzicht in te 
krijgen moeten we een heel eind terug in de tijd. 
Het idee van een seminarie vindt zijn oorsprong 
in de 16e eeuw. Tijdens het Concilie van Trente 
(1545-1563) waar de hoogste geestelijken 
van de Rooms-Katholieke Kerk bijeen waren 
geroepen om een houding te bepalen ten 
opzichte van de Reformatie, maar ook om 
misstanden en misbruiken binnen de Rooms-
Katholieke Kerk aan te pakken (ja, ook toen 
al!), werd onder andere bepaald dat priesters 
een betere opleiding moesten krijgen. Ieder 
bisdom werd verplicht een aparte school, een 
seminarie (van het Latijnse woord seminarium= 
kweekschool) op te richten. 

Op papier een ambitieus plan, maar voor het 
katholieke Brabant, door ‘het ongeluk van 
verwarde tijden en inlandsche oorlogen’, door 

geldgebrek maar vooral ook door de inname 
van ’s-Hertogenbosch in 1629 absoluut niet te 
realiseren. Bovendien werd tegelijk met de val 
van ’s-Hertogenbosch het in 1559 ingestelde 
bisdom Den Bosch opgeheven en het gebied 
toegevoegd aan het bisdom Luik. Toekomstige 
priesters waren daarom genoodzaakt hun 
opleiding te volgen in Duitse gebieden of in de 
zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder aan de 
Universiteit van Leuven. Pas in 1795, toen de 
vrijheidsideeën van de Franse Revolutie ook in 
ons land doordrongen, braken er betere tijden 
aan. 
Tot dan toe was Brabant een ‘generaliteitsland’, 
dat geen enkele stem had in de Staten Generaal, 
en dat op alle mogelijke manieren werd 
tegengewerkt door de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (1579-1795) en haar 
staatsgodsdienst, de Nederduits Gereformeerde 
Kerk. De scheiding van Kerk en Staat in 1795 
(en vastgelegd in de Bataafse Staatsregeling 
van 1798) betekende het einde van de illegale 
status van de Rooms-Katholieke Kerk, en 
gaf tegelijkertijd de mogelijkheid een eigen 
grootseminarie op te richten. 
Op 1 januari 1798 huurde Anthonius van Gils, 
eerder student en professor aan de in 1797 
gesloten universiteit van Leuven en grote 
inspirator van het oprichten van een eigen 
priesteropleiding in Brabant, een drietal panden 
aan de Oude Dieze in Den Bosch. Op 29 januari 
ging het grootseminarie, waarvan hij de eerste 
president werd, van start. Ruimtegebrek en 
wateroverlast zorgden er al snel voor dat dit 
seminarie verhuisde naar een betere locatie: 
kasteel Nieuw-Herlaar in Halder, waar de 
toekomstige priesters vanaf 29 maart 1799 hun 
opleiding konden volgen. Alles leek voorspoedig 
te verlopen. Zelfs koning Lodewijk Napoleon, 
de broer van keizer Napoleon, bezocht het 
grootseminarie in Halder in 1809 en gaf daarmee 
blijk van zijn belangstelling voor het seminarie. 
Maar dit was pas de helft van een groter plan. 
De oorspronkelijke bedoeling was (ook het 
uitgangspunt van het Concilie van Trente) om 
één seminarie te stichten met twee afdelingen: 
een kleinseminarie met een klassieke 
humaniora- of gymnasiale opleiding voor jongens 
van 12 tot 18 jaar en de daaropvolgende echte 

Anthonius van Gils nam samen 
met vicaris van Alphen het 
initiatief om een kleinseminarie 
op te richten.

Lodewijk Napoleon bezocht als 
koning van Nederland het groot-
seminarie op Nieuw Herlaar



VISSEN
Jan van den Broek

Op een woensdagmiddag in de jaren vijftig wilden Michael van den Heuvel, mijn schoolvriend, 
en ik iets leuks gaan doen. We bedachten om te gaan vissen in de vijver van de Duitse tuin van 
seminarie Beekvliet, want daar zaten kanjers van vissen in. Wij woonden allebei precies tegenover de 
hoofdingang van Beekvliet. Maar ja, er waren een paar problemen: mijn vader was daar tuinman en 
Michaels vader was chef van de tuindienst. Ze mochten ons dus niet zien. En we moesten ook nog 
langs de hoofdingang waar Frans van Lankveld, de portier, alles in de gaten hield, en we moesten ook 
nog langs de Valkbouw en de Duitse bouw. En natuurlijk hadden wij ook geen visgereedschap maar 
we vonden een boonstaak, een stuk vliegertouw, een kromme spijker, waar we een korstje brood aan 
vastmaakten. Zo gingen we vol goede moed op pad, voorzichtig op klompen lopend over het gazon. 
Bij de vijver aangekomen gooiden we het aas aan de hengel in het water en na ongeveer tien tellen 
hadden we al beet: een grote karper van wel een halve meter.
De paniek sloeg toe want: waar moesten we die in doen en hoe kregen we hem ongezien mee naar 
huis en wat vertelden we dan thuis! Dus er was maar één optie: hem zo vlug mogelijk van die spijker 
af zien te krijgen en dan terugzetten en weg zien te komen. Gelukkig had niemand iets gezien en wij 
waren weer een ervaring rijker.
Als ik er nu aan terugdenk, begrijp ik nog steeds niet hoe ik dat toen gedurfd heb, zo’n verlegen 
snotneus!

De vijver in de Duitse tuin rond 1970. Hij is behouden gebleven toen de woningbouw op Beekvliet werd gerealiseerd.  
(foto oud-leraar Piet Bakermans; archief Jan Lurinks) 
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priesteropleiding met filosofie en theologie 
op het grootseminarie. Maar de nog immer 
onrustige tijd en de onkerkelijke politiek van 
Napoleon (waardoor Anthonius van Gils zelfs 
ruim anderhalf jaar gevangen zat in Mechelen) 
zorgden ervoor dat de tijd nog niet rijp was voor 
een kleinseminarie. Dat moment kwam pas 
na de val van Napoleon. Het realiseren van 
een kleinseminarie was, naast een gedegen 
vooropleiding, ook noodzakelijk om al in 
een vroeg stadium te zorgen voor geschikte 
priesterkandidaten. Aartspriester Van Nooy uit 
Utrecht schreef aan Anthonius van Gils: ‘Het is 

maar al te waar dat de discipline aan onze kleine 
scholen is verwaarloosd; ’t grootste gedeelte der 
studenten wordt vroeg bedorven en wanneer 
zij in de (groote) seminaries komen, aan de 
onordelijkheden gewend, kunnen zij zich slecht 
regelen onder de tucht van het seminarie’.
Alleen door isolement, orde, regeltucht en 
discipline, kernwoorden uit de 19e eeuwse 
pedagogiek, was het mogelijk goede priesters 
op te leiden. Met onder andere deze ideeën 
in het achterhoofd begon op 15 april 1815 het 
kleinseminarie van het latere bisdom Den Bosch. 
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Inleiding
We schrijven 2015: Beekvliet bestaat 200 jaar, 
of eigenlijk 198, als we de Veebeek-periode 
in Berlicum even niet meetellen. Zonder meer 
een imposante periode waarvan Veebeek en 
Beekvliet samen ruim 157 jaar kleinseminarie 
van het bisdom Den Bosch waren. Negen 
regenten hadden de leiding over deze 
‘kweekschool van Godgeleerde Studiën’, van 
15 april 1815 tot de uiteindelijke sluiting van 
het internaat in juli 1972. In dit artikel gaan 
we, via de negen regenten, in vogelvlucht 
door deze periode heen.

Regent Van de Ven (1815)
Eindelijk was het zover. Ruim 250 
jaar na afloop van het Concilie 
van Trente kon men een eigen 
kleinseminarie openen. ‘Sedert lang 
had men hier de noodzakelijkheid 
ingezien van eene kerkelijke school te 
stichten, tot opvoeding en onderwijs 
van jongelingen, die zich tot den 
priesterlijken staat voorbereiden. 
Geheel het onderwijs buiten het 
Groot Seminarie was tot dusver 

uitsluitend geweest onder het beheer van het 
gouvernement’, zo schrijft de latere regent Smits. 
De keuze viel op Huize Veebeek in Berlicum, 
waar op 15 april 1815 14 leerlingen met hun 
humaniorastudie begonnen. De eerste regent 
was Philippus van de Ven, geboren op 21 

december 1787 in Schijndel ‘uit brave en 
deftige ouders’, die tot dan toe professor in de 
theologie was geweest aan het grootseminarie 
op Nieuw-Herlaar. Aanvankelijk was het op 
Veebeek, logistiek en onderwijskundig gezien, 
erg behelpen in een totaal nieuwe en onbekende 
situatie. Hoe moet zo’n kleinseminarie eruitzien, 
hoe moet je leerlingen voorbereiden op een 
priesterstudie? Van de Ven voelde zich in deze 
nieuwe functie slecht op zijn gemak. Misschien 
was dát de reden dat hij al na drie maanden  
ontheffing vroeg van zijn regentschap, of was 
het zijn zwakke gezondheid of zijn sterke 
voorkeur voor de theologische wetenschap op 
het grootseminarie? Wat de reden ook was, op 
het einde van het eerste trimester in juli 1815 
hervatte hij ‘zijn lessen in de Godgeleerdheid te 
Herlaar, tot groote voldoening der Theologanten, 
die den bekwamen leeraar slechts noode 
misten’. Op 10 juni 1834 werd hij president 
van het grootseminarie. Op 13 november 1837 
overleed hij, nog geen 50 jaar oud. Hij werd 
begraven op het kerkhof in Sint-Michielsgestel.

Regent Smits 
(1815-1854)
Toen Van de 
Ven aangaf dat 
het regentschap 
niets voor hem 
was, volgde op 
15 juli 1815 de op 
11 februari 1780 
geboren Joannes 
Henricus Smits hem 

op als tweede regent van het kleinseminarie. 
Smits was op dat moment professor in de 
godgeleerdheid aan het grootseminarie op 
Nieuw-Herlaar. Het werd dus eigenlijk een 
soort stuivertje wisselen. Maar wat Van de Ven 
miste, had Smits wel: de echte pioniersgeest 
om zo’n totaal nieuw instituut op te zetten en 
door de eerste aanloopmoeilijkheden heen te 
loodsen. Hij begon voortvarend met de opbouw 
van het nieuwe seminarie op Veebeek. Het 
eerste leerjaar verliep regelmatig, maar door 
het snel groeiend aantal studenten dreigde al 
snel plaatsgebrek. Besloten werd uit te zien 
naar een nieuw onderkomen. Overigens, nog 

DE REGENTEN VAN HET KLEINSEMINARIE 
VEEBEEK/BEEKVLIET
Jan Spit

Huize Veebeek, waar het kleinseminarie de eerste 

anderhalf jaar was gehuisvest. Momenteel is er, aan de 

Veedijk in Berlicum een woonhuis en notariskantoor. 

(afbeelding uit ‘Beekvliet’s eeuwfeest, uitgegeven door 

het kleinseminarie in 1915)
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tot in het begin van de 20e eeuw werd de hoge 
waterstand in de buurt van Veebeek genoemd 
als de echte reden om te verhuizen. 
Vanaf 15 november 1817 van dat jaar nam het 
kleinseminarie haar intrek op het in oktober 
1816 gekochte landgoed Beekvliet. Al snel 
zag Smits de noodzaak het oude kasteel 
Beekvliet te vergroten. Dit gebeurde tussen 
1817 en 1823, maar door geldgebrek nog 
zonder eigen kapel ‒ toch wel een ‘must’ op een 
kleinseminarie. En er was meer tegenslag. Door 
politiek gekrakeel tussen de sterk door Liberalen 
beïnvloedde regering en de Rooms-katholieke 
Kerk werd Beekvliet in 1825 gedwongen haar 
poorten te sluiten. Maar deze poging van de 
regering om het onderwijs aan de invloed van 
de geestelijkheid te ontrekken en zich zelfs te 
mengen in de opleiding van rooms-katholieke 
priesters mislukte. In 1829 werd Beekvliet 
weer geopend. Het aantal leerlingen steeg, 

van 127 in 1832 naar 172 in 1840, en Smits 
zag zich genoodzaakt plannen te maken voor 
een verdere uitbreiding van Beekvliet, ondanks 
bezwaren hiertegen.
‘Bij eene vergrooting van ’t Klein Seminarie zal 
de naijver der andere scholen worden gaande 
gemaakt en zal men klachten indienen bij het 
Gouvernement. Eene nieuwe suppressie van 
’t Klein Seminarie zou voor mij een doodsteek 
zijn’, zo schrijft administrator apostolicus Den 
Dubbelen in 1833 aan Smits. Maar deze 
hield vol en ging onvermoeibaar verder met 
aanpassingen en verbeteringen, zowel in bouw 
als in regelgeving. Tijdens zijn regentschap werd 
Beekvliet zelfs de grootste middelbare school 
van Noord Brabant. 
Op 12 mei 1852 legde Smits de eerste steen 
voor een opvoedingsinstituut op de Ruwenberg, 
bedoeld voor jongens tussen 7 en 11 jaar als 
voorbereiding op het klein seminarie. Ruim 
1800 jongens zijn tussen 1852 en 1952 van de 
Ruwenberg naar Beekvliet gekomen. Op 27 juni 
1853 verrichtte hij een van zijn laatste daden, 
toen hij de eerste steen legde voor de realisering 
van zijn wensdroom: een eigen kapel. Tot die 
tijd was toestemming daarvoor, door geldgebrek 
en angst voor jaloezie, steeds geweigerd: ‘Het 
is UEw. bekend dat de bloei van het seminarie 
onder Uwe directie van velen met nijdige ogen 
aangezien wordt’. 
Maar herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 
had de Nederlandse katholieken meer ruimte en 
vrijheid van handelen gegeven. Op 10 juli 1854 
overleed regent Smits. Voltooiing van ‘zijn’ kapel 
zou nog vele tientallen jaren duren. We kunnen 
Smits met recht beschouwen als dé grote pionier 
en stichter van Beekvliet, waarvan hij bijna 40 
jaar regent was.

Vanaf 15 november 1817 kregen de leerlingen van het 

kleinseminarie les op het landgoed Beekvliet. Deze foto 

is gemaakt in 1896, toen het oorspronkelijke kasteeltje 

links en rechts al uitgebouwd was. (foto archief Piet 

Gooyaers) 

De kapel, waarvan de bouw onder regent Smits begon, 

werd door regent Kamp geconsacreerd en ingericht. 

(foto ca. 1950, BHIC, identificatienummer 

FOTOSM-2783)

De Ruwenberg, hier op een foto uit 1925, 

werd opgericht door het bisdom als vooropleiding voor

het kleinseminarie. In 1852 legde regent Smits van 

Beekvliet de eerste steen. 

(foto BHIC, identificatienummer DCSMG-000005)
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Regent Kamp 
(1854-1893)
Op 11 augustus 1854 werd Adrianus 
Kamp, geboren in Waspik in 1808, de 
derde regent van het kleinseminarie. 
Hij begon zijn studie op Beekvliet in 
1822, werd priester gewijd in 1832 
en kwam in 1834 terug op Beekvliet 
als professor en prefect (=priester 
aan een seminarie, belast met het 
bewaken van de discipline). In 1842 

werd hij directeur van het intussen naar Haaren 
verplaatste grootseminarie. Daar bleven zijn 
‘uitmuntende hoedanigheden’ niet onopgemerkt 
en hij werd door mgr. Zwijssen (bisschop van 
Den Bosch na herstel van de hiërarchie) gezien 
als de ideale opvolger van de overleden regent 
Smits. Als nieuwe regent ging hij, helemaal 
in de geest van zijn voorganger, met grote 
voortvarendheid aan de slag. In 1855 werd 
de bestaande bouw verlengd en een nieuwe 
zijvleugel gebouwd. Zo ontstond tussen de 
kapel en deze vleugel de kleine speelplaats, de 
kleine cour. In 1865 werden de Engelse tuin, 
de als brevierlaan aangeplante Kastanjelaan 
en het kerkhof aangelegd. In datzelfde jaar 
werd de kapel geconsacreerd en in de jaren 
daarna verder verfraaid onder andere in 1875 
met het Loret-orgel, dat zich momenteel in de 
Michaëlkerk bevindt. Verder nog uitbreidingen in 
1883 (hogeschool) en in 1890 (boerderij, die nu 
door welzijnsinstelling Partis wordt gebruikt). 
Kamp was een vaderlijk figuur, een bijzonder 
innemende persoonlijkheid. Niet verwonderlijk 
dat hij erg geliefd was bij zijn studenten en 
medeprofessoren: ‘Eenvoud, beminnelijkheid 
en goedigheid waren de grondtrekken van zijn 
karakter’. Hij vond het belangrijk om een goed 
contact te hebben met de ouders en nodigde 
hen geregeld uit op Beekvliet om hun zonen 
te bezoeken, te stimuleren of te corrigeren 
daar waar nodig. Eigenlijk doorbrak hij op 
die manier al min of meer het isolement. De 
geestelijke vorming van de studenten stond 
hoog in zijn vaandel en daar besteedde hij 
meerdere keren per dag veel aandacht aan. 
Ook op onder- wijskundig gebied was hij actief. 
Het kleinseminarie werd in die tijd niet door het 
Rijk erkend en Kamp deed zijn uiterste best 
om het onderwijspeil op Beekvliet op een zo 
hoog mogelijk niveau te brengen. Hij bracht 
verbeteringen aan in het leerprogramma. Zo 
werd Grieks verplicht voor alle studenten, kregen 
Duits en Engels meer aandacht en werden Latijn 

en Frans verplicht gesteld als conversatietaal, 
dit alles begeleid door een team deskundige 
leraren. Dat Beekvliet in trek was blijkt uit de 
toename van het aantal leerlingen: in 1893 
waren er al 208 studenten. 
Na bijna veertig jaar regentschap overleed 
Kamp, 84 jaar oud, op 19 januari 1893. Hij werd 
begraven op het kerkhof van Beekvliet, naast 
zijn voorganger, regent Smits. 

Regent Panken 
(1893-1908)
Op 30 januari 
1893 werd 
Aloysius 
Theodorus 
Panken de vierde 
regent van het 
kleinseminarie. 
Panken, in 1842 
in Duizel geboren, 

werd priester gewijd in 1868 en was al 14 jaar 
leraar op Beekvliet toen hij regent werd. 
Beekvliet bleef maar groeien en eigenlijk was 
de grens bereikt. Voor het verzorgen van 
de intussen meer dan 200 leerlingen en van 
de professoren, voor het onderhoud van de 
gebouwen en voor de ziekenzorg kwamen in 
1900 de Kleine Zusters van de H. Jozef uit 
Heerlen naar Beekvliet. Ze werden gehuisvest 
in het nieuwe zusterkloooster, gebouwd 
onder leiding van architect van Nielen uit Sint-
Michielsgestel. De tijden veranderden: de 
auto deed zijn intrede, er reed intussen een 
stoomtram op een steenworp afstand van 
Beekvliet, het voetbal- en cricketspel werden 
ingevoerd en het voorschrift Frans of Latijn te 
spreken bleek niet meer te handhaven Ook 
op cultureel gebied (vooral toneel) ontplooide 

In 1900 werd aan de achterkant van het kasteel dit 

nieuwe zusterklooster gebouwd. Het werd in 1979 

gesloopt. (foto archief Robert van Erp)
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Beekvliet zich eind 19e begin 20e eeuw ‒ het 
begin van een traditie waar Beekvliet zich tot op 
de dag van vandaag nog op kan beroemen. 
Wellicht de grootste verdienste van Panken 
was de grote verbouwing van 1904-1907 toen 
een nieuw, 70 meter lang hoofdgebouw haaks 
op het oude kasteeltje werd geplaatst. Op de 
grote cour werd een nieuwe gevel met uurwerk 
geplaatst om de ingang naar de kapel beter 
zichtbaar te maken. In augustus 1907 was 
Beekvliet helemaal klaar voor de toekomst. Toch 
hadden al deze veranderingen en inspanningen 
hun weerslag op regent Panken. In 1908 moest 
hij om gezondheidsredenen zijn regentschap 
opgeven. Hij overleed in Geffen op 86-jarige 
leeftijd

Regent Van den 
Heuvel 
(1908-1927)
Philibert Maria van 
den Heuvel volgde 
op 14 mei 1908 
regent Panken 
op als vijfde 
regent van het 
kleinseminarie. 
Hij was eerst 

kapelaan in Tilburg, vervolgens directeur van het 
grootseminarie in Haaren en daarna pastoor en 
deken in Helmond. 
Het ideaal van Van den Heuvel was om 
Beekvliet aan te passen aan de eisen van de 
snel veranderende tijd en het onderwijspeil 
door vernieuwingen verder te verhogen. Het 
is begrijpelijk dat dit soms gepaard ging met 
spanningen, maar Van den Heuvel wist met 

tact en wijsheid de veranderingen in goede 
banen te leiden. Al in 1908 liet hij onderzoeken 
hoe het onderwijssysteem op Beekvliet kon 
worden aangepast om Rijkserkenning te 
krijgen. Klassenleraren werden vervangen 
door vakleraren, waarbij nieuwe opleidingen 
zoals de Katholieke Leergangen (1912) en de 
Katholieke Universiteit Nijmegen (1923) een 
belangrijke rol speelden. Het aantal uren voor 
Grieks en wiskunde werd vergroot en Engels, 
Frans en Duits werden verplichte vakken. 
Leerlingen konden zich door middel van extra 
lessen voorbereiden op het staatsexamen 
gymnasium-A en vanaf 1917 werden er ook 
leerlingen opgeleid voor gymnasium-B (o.a. Jan 
van Miert, later docent wiskunde op Beekvliet). 
Tijdens het eeuwfeest in 1915 bleek Beekvliet 
op vele fronten goed bij de tijd te zijn, dankzij 
haar deskundige en vooruitziende regenten. 
Veel op Beekvliet opgeleide geestelijken 
en leken speelden een belangrijke rol bij de 
opbouw van het tot dan toe zo in welvaart 
achtergebleven Brabant. In 1918 liet Van den 
Heuvel de voorbouw uit 1907 verder uitbouwen 
en in diezelfde periode liet hij de hogeschool 
uitbreiden met een verdieping voor drie 
klaslokalen. Cultuur kreeg volop aandacht. 
Toneel, film, voorstellingen buitenshuis, het 
eerste radiotoestel: Beekvliet ging onder regent 
Van den Heuvel met haar tijd mee. 
Op 25 juli 1927 vierde hij zijn gouden 
priesterfeest, op 11 november van datzelfde 
jaar overleed deze door allen op Beekvliet zo 
gewaardeerde en geliefde regent.

Regent Goijaerts 
(1927-1949)
Franciscus Alardus 
Josephus Antonius 
Goijaerts, geboren in 
Tilburg in 1884, was 
tussen 1909 en 1916 
prefect (= hoofd van het 
internaat) op Beekvliet. 
Daarna werd hij directeur 

van het grootseminarie. Zijn voorganger had 
hem eerder al bij de bisschop voorgedragen 
als de meest geschikte kandidaat voor zijn 
opvolging. Op 28 november 1927 werd hij de 
zesde regent van het kleinseminarie. 
Goijaerts was een bescheiden, vriendelijke 
en charmante man, die niets moest hebben 
van grootdoenerij. Hij was geen man van de 
wetenschap. Hij bleef liever op de achtergrond 

Ph. van den Heuvel begon als regent in een vrijwel 

nieuwe voorbouw, die in 1907 werd voltooid. 11 Jaar later 

werd die aan de linker kant al met 13 meter verlengd. 

Op de foto staat dat stuk er nog niet aan. 

(Foto uit archief Piet Goyaers)
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en voelde zich het prettigst in de beschermende 
omgeving van ‘zijn’ Beekvliet. Hij was niet 
de onderwijsvernieuwer die zijn voorganger 
was geweest. En ook al besefte hij goed dat 
Beekvliet met de tijd mee moest, hij hield toch 
ook graag vast aan traditionele waarden. Dat de 
snelle veranderingen na de Eerste Wereldoorlog 
hem vaak zwaar vielen is dan ook te begrijpen. 
Door het alsmaar stijgend aantal studenten (250 
in 1930!) werd hij gedwongen na te denken over 
een ingrijpende verbouwing van Beekvliet. De 
grootse plannen bleven echter beperkt tot de 
bouw van een nieuwe vleugel, rechts achter en 
parallel aan de voorbouw. Deze zogenoemde 
Valkbouw omvatte klaslokalen, lerarenkamers 
en een slaapzaal. Aan de achterkant werd een 
nieuwe studiezaal gebouwd, die tevens als 
aula kon dienen. De gebouwen van architect 
Valk werden in 1930-1932 gerealiseerd. Achter 
de aula kwamen twee nieuwe sportvelden die 
doorliepen tot waar nu de Beekgraaf en de 
Krommeweg liggen. Bij het zilveren priesterfeest 
van regent Goijaerts, in juni 1934, werd het 
Jubileumpark in gebruik genomen (het huidige 
Duitse bos, maar in de seminarietijd Duitse tuin 
genoemd). De grote wens van Goijaerts om de 
kapel uit 1854 te vernieuwen, kon door beperkte 

financiële middelen niet worden uitgevoerd ‒ een 
grote teleurstelling. Vanaf april 1942 moesten 
op last van de Duitse bezetter alle leerlingen en 
professoren Beekvliet verlaten. De leerlingen 
gingen naar Eersel, Erp, Son en Udenhout, 
Goijaerts en de econoom  van Beekvliet, 
Verhagen, vestigden hun ‘hoofdkwartier’ op het 
doveninstituut in Sint-Michielsgestel. 
Vanaf september 1945 was de grootste zorg 
van Goijaerts zo snel mogelijk de draad van het 
normale schoolleven weer op te pakken. De 
gebouwen, de tuinen en de sportvelden waren 
door militaire activiteiten zwaar beschadigd 
en moesten zo snel mogelijk worden hersteld. 
De in de oorlog gebouwde Duitse Bouw 
werd speciaal voor de hoogste twee klassen 
ingericht, de klassen 1 en 2 bevolkten vanaf die 
tijd de kleine cour en de klassen 3 en 4 zaten 
op de grote cour. Maar het zal duidelijk zijn 
dat het internaatsleven nooit meer hetzelfde 
zou worden. Daarvoor had de oorlog te veel 
veranderingen teweeggebracht. 
In juni 1949 werd het veertigjarig priesterschap 
van Goijaerts gevierd, op 4 november van dat 
jaar overleed deze sympathieke en geliefde man. 

Onder regent Goijaerts werd Beekvliet fors uitgebreid en verbouwd. Op de foto de situatie in 1935. Op de achtergrond 

de nagenoeg onbebouwde Heesakkers. De huisjes aan de rechterkant, net boven de vijver staan er nu nog, aan de 

Krommeweg (foto beschikbaar gesteld door Partis)
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Regent Bannenberg 
(1949-1959)
Gerardus Petrus 
Joannes Bannenberg, 
geboren op 19 juni 
1898 in Westerhoven, 
studeerde rechten 
in Nijmegen waar 
hij in 1942 voor zijn 
doctoraalexamen 

slaagde. Op 3 mei 1942 volgde hij de pastoor 
op van de Theresiaparochie in Tilburg, W. 
Mutsaerts, nadat deze was benoemd tot 
bisschop van Den Bosch. Een paar dagen 
na zijn inhuldiging, op 13 juli 1942, werd 
Bannenberg door de Duitsers gearresteerd en 
geïnterneerd in Haaren en daarna op Beekvliet, 
waar hij tot 3 maart 1943 als gijzelaar verbleef. 
Op 22 november 1949 werd hij de zevende 
regent van het kleinseminarie. Tot die tijd had 
hij zich op velerlei terrein verdienstelijk gemaakt. 
Naast zijn parochiewerk was hij betrokken bij de 
verkennerij, was hij aalmoezenier in het leger en 
bij het mannelijk jeugdwerk, schreef hij boeken, 
onder andere over historische onderwerpen 
en was hij na de oorlog nog korte tijd 
verbindingsofficier in het nieuwe Nederlandse 
leger. Kortom, een bijzonder actief man. 
Bannenberg heeft veel voor Beekvliet 
betekend. Zo zorgde hij ervoor dat de kapel 
uit 1854 helemaal kon worden verbouwd door 
bouwbedrijf Van der Linden (1951), volgens 
een plan van de bekende architect H.W. Valk. 
Maar zeker niet minder belangrijk was dat hij 
ervoor zorgde dat Beekvliet de status kreeg van 
erkend en dus ook door het Rijk gesubsidieerd 
gymnasium. Officieel was hij dus ook de eerste 
rector van Beekvliet. Deze erkenning vond 
plaats na uitvoerig onderhandelen met de 

onderwijsinspectie én op een moment dat steeds 
meer leraren (naast priesters in de loop van de 
jaren vijftig ook leken) een officiële, volledige 
lesbevoegdheid hadden. Zelf had Bannenberg 
het goede voorbeeld gegeven: in 1953 was hij 
gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van 
Nijmegen. Bij Koninklijk Besluit van 5 februari 
1955 werd Beekvliet bevoegd om ‘te rekenen 
van 1 september 1954 … aan de leerlingen een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universitaire 
studie af te geven’. Dit betekende in de praktijk 
dat leerlingen van Beekvliet niet meer hun 
gymnasiumdiploma hoefden te behalen door 
het afleggen van een staatsexamen. Eind 1956 
werd er door het bisdom over nagedacht of het 
niet noodzakelijk was over te gaan tot verdere 
uitbreiding van Beekvliet door het bouwen van 
een nieuwe school op eigen terrein. Het aantal 
studenten bleef maar stijgen: 355 in 1954 tot 377 
in 1956. En de door het bisdom gestelde grens 
van 400 was in zicht. Er was zelfs sprake van 
het oprichten van een tweede seminarie. Maar 
hoe anders zou de nabije toekomst eruitzien. 
Na het ‘topjaar’ 1958 met 402 leerlingen volgde 
een snelle daling tot nog slechts 251 leerlingen 
in 1969 (waarvan 128 extern), één leerling meer 
dan in 1924. 
Op 29 juli 1959 werd Bannenberg benoemd 
tot bisschoppelijk adviseur van het Middelbaar 
en Nijverheidsonderwijs. Bijna tien jaar was hij 
regent geweest, tot 3 september 1959, toen hij 
afscheid nam van Beekvliet. Hij overleed op 31 
januari 1967 in Tilburg.
 

Regent Van Laarhoven 
(1959-1964)
Johannes Cornelis 
Petrus Anna van 
Laarhoven, geboren 
op 3 augustus 1926 in 
Zevenbergschenhoek, 
ging na zijn wijding in 
1951 niet als kapelaan 
naar een parochie, 
maar naar Rome 

om kerkgeschiedenis te studeren. In 1955 
promoveerde hij en na een bliksemcarrière 
als kapelaan in Vught en in Mill werd hij in 
1956 professor in de kerkgeschiedenis op het 
grootseminarie in Haaren. 
Op 4 september 1959 werd hij benoemd 
tot achtste regent van het kleinseminarie. 
Van Laarhoven, eigenlijk docent in hart en 
nieren, kreeg op Beekvliet veel meer te 
maken met bestuurlijk werk, een taak die hij 

Regent Bannenberg kreeg het voor elkaar dat het 

kleinseminarie Beekvliet in 1955 de status kreeg van 

gymnasium. Op de foto H. Bogers, leraar Frans, die het 

nagekeken huiswerk teruggeeft aan de leerlingen. 

(foto archief André Schoones) 
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De verandering van de tijdgeest, 

die uiteindelijk leidde tot het sluiten 

van het kleinseminarie, werd begin 

zestiger jaren van de twintigste 

eeuw zichtbaar in de chambrettes 

(slaapkamertjes) van de interne 

leerlingen. (foto Léon Michielsen en 

archief Jan Lurinks)

met grote voortvarendheid op zich nam. En 
hij moest wel. De maatschappij zat in een 
stroomversnelling en Beekvliet moest mee. Er 
moest vernieuwd worden, het seminarie moest 
aantrekkelijk blijven voor nieuw aankomende 
priesterstudenten, verbouwingen waren 
noodzakelijk. Maar het leerlingenaantal bleef 
terug lopen. In 1959 waren er 383 leerlingen, 
in 1960 nog 364. Er zou geen nieuwe school 
komen, en al helemaal geen tweede seminarie. 
In 1963, toen er nog 340 leerlingen waren, was 
het optimisme van de jaren vijftig aanzienlijk 
getemperd. Géén nieuwbouw, maar een 
verbouwing van de Valkbouw tot eetzaal en een 
nieuw zusterklooster en een nieuwe keuken. En 
daar zou het bij blijven. 
Op 18 juli 1964 werd regent Van Laarhoven 
benoemd tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis 
aan de theologische faculteit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Voor hem, als echt 
onderwijsmens, een geschenk uit de hemel. In 
1970 vroeg hij om dispensatie van het celibaat 
en ontheffing uit zijn functie als voorzitter van de 
theologische faculteit van de KUN. Tot 1991 zou 
hij aan de KUN verbonden blijven. Hij overleed 
op 28 november 1995.

Regent Ooms 
(1964-1970)
In juli 1964 werd Antoon 
J.J. Ooms, sinds 1960 
leraar op Beekvliet, 
benoemd tot negende 
en laatste regent van 
het kleinseminarie. 
En niet in de meest 
benijdenswaardige tijd. 

De veranderingen en vernieuwingen volgden 
elkaar in snel tempo op. Zo was het bijvoorbeeld 
voor de studenten vanaf januari 1965 niet langer 
verplicht op alle dagen de eucharistieviering bij 
te wonen en de biechtpraktijk werd losgelaten. 
De gymnasiumopleiding was niet langer vooral 
een voorbereiding op het grootseminarie, 
maar veeleer op allerlei andere vervolgstudies. 
Beekvliet begon een ‘gewoon’ gymnasium te 
worden. Kijk maar naar de beslissing van 15 
juni 1965, toen na ampel overleg tussen de 
leiding van Beekvliet en bisschop Bekkers werd 
besloten om het kleinseminarie vanaf september 
van dat jaar open te stellen voor externe 
leerlingen, jongens, en ja, ook meisjes. Het tij 
van het afnemend leerlingaantal moest koste 
wat kost gekeerd worden. En het argument dat 
aankomende priesterstudenten in een gesloten 
gemeenschap moesten worden klaargestoomd 
was in de ‘roaring sixties’ natuurlijk al helemaal 
niet meer te handhaven. Maar ondanks die 
openstelling bleef het aantal leerlingen dalen: 
297 in 1966 (waarvan 24 van het gesloten 
kleinseminarie van de Witte Paters in Uden), tot 
251 in 1969. Was dit het begin van het einde? 
Een grote zorg voor regent Ooms en zijn team, 
die vanaf mei 1966 bovendien ook de grote 
betrokkenheid van bisschop Bekkers moesten 
missen door diens overlijden. Wat overigens wel 

De vierde klas uit 1962-1963 en de eindexamenklas uit 

1971. Een goede illustratie van de enorme veranderingen 

die het kleinseminarie doormaakte. (foto’s archief 

reünistenvereniging NMI van Beekvliet)



NAAR SCHOOL
Jan van den Broek

Als we vroeger buiten naast ons huis aan het spelen waren, dan kon het gebeuren dat Toontje 
van Osch vanuit zijn kamer op de bovenste verdieping, naast de toren van het hoofdgebouw van 
Beekvliet, naar ons riep en dan sigarendoosjes naar beneden gooide. Dan was het feest en werd er 
gerend om als eerste te kunnen kiezen want heel soms waren er ook sigarenkistjes bij en dat was dan 
helemaal boffen.
Naar de lagere school (toen op het huidige Willem Alexanderplein – red.) gingen we meestal te 
voet en vonden het dan wel prettig om de kortste weg te nemen over het terrein van Beekvliet, wat 
eigenlijk niet mocht. Met mijn broer Wim en Michael en Henk van den Heuvel gingen we dan vanaf 
Seminarielaan 4 (nu ingang Partis) door de Kastanjelaan via het “huisje Theo” langs het hertenkamp 
zo naar achteren en dan kwamen we, als alles goed ging en de poort niet op slot was, rechts van de 
Beemdweg in de Spijt uit. Maar op een keer ging het weer niet goed en waren we halfweg toen we 
een brevierende geestelijke tegen kwamen en deze stuurde ons terug. Henk v.d. Heuvel durfde het 
toen te wagen om nog even om te kijken en tegen hem zijn tong uit te steken. Dan opschieten want 
als we door de pech van het omlopen te laat op school kwamen, dan hadden we daar ook weer iets 

uit te leggen. Maar ja dat 
hoorde bij de sport van 
toen!
Ook hebben we na 
schooltijd veel kastanjes 
geraapt op dat verboden 
terrein in de Engelse tuin, 
hetgeen we ook steeds 
spannend vonden om 
toch maar niet betrapt te 
worden.

De poort aan de kant  
van de Spijt.  
(foto: oud-leerling Frans Dijkers;  
website www.cours68.com)
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onveranderd bleef op Beekvliet waren de goede 
sfeer, het prima onderwijs en de vele activiteiten 
die werden ontplooid, allemaal elementen 
die aan het behoud van Beekvliet hebben 
bijgedragen. In januari 1969 kwam de beslissing 
om met ingang van het nieuwe schooljaar geen 
nieuwe interne leerlingen meer aan te nemen 
en het internaat in juli 1972 officieel te sluiten. 
Het einde van het kleinseminarie was in zicht, 
iets meer dan tien jaar na het recordjaar 1958. 
Hoe onvoorspelbaar kan de toekomst zijn! 
Eind september 1969 werd bekendgemaakt 
dat regent Ooms per 1 januari 1970 benoemd 

was tot territoriaal vicaris van het bisdom, maar 
hij zou tot het einde van het schooljaar zijn 
lessen blijven geven. Op Beekvliet was men not 
amused. 
Van 1 januari 1970 werd H. Kapteijns, docent 
Nederlands, waarnemend rector, zes maanden 
later opgevolgd door A. Wintjes. In juli 1972 
viel het doek voor het kleinseminarie. Antoon 
Ooms werd, na zijn vicariaat, in 1985 benoemd 
tot pastoor van de Heikese Kerk in Tilburg, de 
kerk waar hij was gedoopt en zijn eerste mis had 
gedaan. Op 7 juli 2012 vierde hij zijn zestigjarig 
priesterjubileum. 
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Het kleinseminarie van het apostolisch vicariaat 
Den Bosch, het latere bisdom, startte op 15 
april 1815 op huize Veebeek in Berlicum. Toen 
al na een jaar Veebeek te klein bleek om de 
leerlingen van het kleinseminarie te huisvesten, 
besloot het vicariaat landgoed Beekvliet in Sint-
Michielsgestel te kopen. De oude behuizing van 
Beekvliet was net vervangen door nieuwbouw, 
maar die was nog niet af. In de beschrijving van 
de notaris staat dat ‘de losse materialen welke 
zich thans op gemeld kasteel bevinden, en 
bestaande in acht en twintig deuren, gemaakt 
en ongemaakt, negen en twintig paar blinden, 
de lambriseringen in de groote kamer, twaalf 
zonneblinden, het eikenhout voor de trap, en 
eene partij gemaakt lijstwerk’ bij de koop zijn 
inbegrepen. 

HOE HET KLEINSEMINARIE OP BEEKVLIET
GROOT GROEIDE 
Thijs Braam (tekst) en Jef van Veldhoven (archiefonderzoek) 

Meteen na de ingebruikneming moest het 
gebouw al worden uitgebreid om voldoende 
ruimte te bieden aan de leerlingen en het 
personeel, die daar permanent woonden. 
Dat uitbreiden is steeds doorgegaan tot aan 
1964. Het kadaster toont een bijna eindeloze 
opsomming van percelen grond die het bisdom 
verwerft, splitst, samenvoegt, verkoopt of ruilt. 
Opvallend is dat grond lang niet altijd aan 
Beekvliet grensde. Dat kan zijn omdat de grond 
geschonken werd aan de kerk. Maar wellicht is 
het ook bewust beleid geweest om grond die 
te koop kwam alvast te kopen, zodat die later 
ingeruild kon worden tegen grond die nodig was 
voor uitbreiding van het kleinseminarie. Vooral 
aan de overkant van de weg, in het Moerschot, 
heeft het bisdom veel grond in bezit gehad. 

In 1816 kocht Johannes van Rijckevorsel voor 
het apostolisch vicariaat Den Bosch voor ƒ 8.051 
ruim 3 hectare grond, met daarop het nieuwe 
kasteel, eigenlijk een groot herenhuis, ‘voorzien 
van drie benedenkamers, zes bovenkamers, 
keuken, twee kelders, zolders’. Tot de koop 
behoorden ook ‘koetshuis, stallingen, brandhuis, 
bouwmanswoning, schuur, varkenskot en 
tuinmanswoning, drie tuinen beplant met 
exquise vruchtboomen, boomgaard, voorplein, 

Beekvliet staat op de kaart uit 1769 van F. de Weijer en op de kaart van Verhees uit 1803. Toen rond 1900 de rechter 

foto werd gemaakt, stond het kasteel er nog dat het vicariaat kocht. Aan de rechterkant was er al wel een grote vleugel 

aan gebouwd. (foto archief Piet Gooyaers)

De groei van Beekvliet in de 19e eeuw, geprojecteerd in 

de huidige woonwijk. Uit kadastrale gegevens van 1832 

blijkt dat Beekvliet in zuidelijke richting is uitgebreid door 

aankoop van bouwland. De topografische kaart van 1896 

laat zien dat het grondgebied zich toen uitstrekte tot aan 

de Schijndelseweg.
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en voorpoting, mitsgaders teellanden, beplant 
met honderd vier en zeventig extra zware eike 
boomen, voorts zware opgaande flaamsche 
willige, korten kastanje en mast boomen’. Twee 
stukken bouwland maakten de koop compleet; 
er moest immers voedsel voor leerlingen 

en personeel geteeld worden.De groei van 
Beekvliet lijkt in sprongen te gaan. Vlak voor 
1900 zie je in het kadaster veel ‘beweging’ in 
het grondbezit van het bisdom. Er wordt veel 
gekocht en verkocht. Dit zal verband houden 
met een grote uitbreiding en verbouwing net 

1931, de spanten voor de nieuwe aula liggen klaar. Op 

de achtergrond is de Michaëlkerk in aanbouw, die net als 

de aula ontworpen is door architect H.W. Valk. De akkers 

tussen Beekvliet en het dorp worden nog bewerkt. (foto 

BHIC, identificatienummer FOTOSM 2880)

5 juni 1937, een foto vanaf de oude toren. Op de achtergrond Beekvliet, met de zo goed als nieuwe aula. Tussen het 

dorp en Beekvliet alleen maar landbouwgrond. Aan de beplanting is te zien waar de begrenzing van het complex is. 

(foto BHIC, identificatienummer FOTOSMG.0324)

In de zestiger jaren van de twintigste eeuw bereikte het 

kleinseminarie zijn maximale omvang. In deze afbeelding 

is het geprojecteerd in de huidige woonwijk Beekvliet.
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na de eeuwwisseling. Er wordt een klooster 
gebouwd, een nieuw slaapzaal gemaakt onder 
een vernieuwde kap, het oude kasteeltje wordt 
gesloopt en een groot nieuw hoofdgebouw 
gebouwd. Dat laatste staat er nu nog.
Een volgende grote verbouwing en uitbreiding 
vond plaats in het begin van de dertiger jaren 
dertig van de twintigste eeuw. Ook daarvoor 
moet het grondgebied een beetje uitgebreid 
worden, in de richting van de huidige Beekgraaf.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw bereikte 
het kleinseminarie het record van 402 leerlingen. 
Het waren de hoogtijdagen van het ‘rijke roomse 
leven’. Er werd grond verworven voor uitbreiding 
van de sportvelden langs de Beekgraaf, die 
in die jaren werd aangelegd. Ook langs de 
Schijndelseweg werd nog grond verworven 
voor de aanleg van een nieuwe boomgaard 

en uitbreiding van de moestuinen. In het 
kadaster zie je dat er veel grond werd geruild. 
Ruilverkaveling avant la lettre.

De laatste uitbreiding vond plaats in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Na de bouw van het 
nieuwe zusterklooster en een nieuwe, moderne 
keuken werd het terrein vóór de voorbouw op 
de schop genomen. In de driehoek tussen de 
Seminarielaan en de Beekvlietstraat werd een 
natuurtuin aangelegd. Nadat het kleinseminarie 
in 1972 was opgeheven, kocht de gemeente in 
1977 het grootste gedeelte van het complex. 
De gebouwen en 17,77 hectare grond wisselden 
van eigenaar voor ƒ 4.850.000 (€ 2.200.834). 
De grond aan de overkant van de Beekvlietstraat 
werd gekocht door de Stichting Beekvliet om 
daar een nieuwe school te kunnen bouwen.
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Behalve de boerderij waar nu Partis is 
gehuisvest, is de voorbouw de enige zichtbare 
herinnering aan het eens zo imposante 
gebouwencomplex van Beekvliet. De toename 
van het aantal seminaristen maakte het 
noodzakelijk dat het gebouwencomplex steeds 
verder werd uitgebreid. De opdracht hiervoor 
ging naar de Bossche architect W. van Aalst. 
Voor de aanvoer van de benodigde materialen 

werd een extra zijlijn van de bestaande 
stoomtram naar het bouwterrein aangelegd. In 
1905 werd het oude kasteel Beekvliet gesloopt 
en dwars op het oorspronkelijke gebouw verrees, 
voor een bedrag van 120.000 gulden, een 
‘kloeke rijzige bouw, met breede uitsprongen in 
het midden en aan de twee zijden van het front, 
waarvan de rechter een sierlijk torentje schraagt’. 
Tegelijk met de andere gebouwen werd de 
voorbouw, als eerste complex in Brabant, 
voorzien van centrale stoomverwarming, kreeg 
het een eigen centrale installatie voor de 
verlichting en een eigen waterleiding, waarvoor 
een 44 meter diepe put werd gegraven. In 
1907 werd de 70 meter lange bouw opgeleverd 
en in 1918 uitgebreid met een aanbouw aan 
de linkerzijde van 13 meter. Zo ontstond een 
gebouw van 83 meter met ontvangstkamers 
voor de familie van de studenten, een eetzaal en 
woon- en slaapvertrekken voor de regent en de 
leraren. In de hal is nog een witmarmeren steen 
te zien die herinnert aan bisschop W. van de Ven 
‘door wiens onvermoeide en waakzame zorg 
het gebouw tot stand kwam’.Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd Beekvliet gevorderd door de 
Duitsers, die het inrichtten als gijzelaarskamp 
voor 1274 vooraanstaande Nederlanders. De 
voorbouw werd het commandocentrum van de 

DE VOORBOUW VAN BEEKVLIET 
Jan Spit

Duitse bezetter. In de hal van de voorbouw is 
nog een gedenksteen te zien. In deze steen 
zijn een sleutel (en in de baard daarvan een 
hakenkruis) en een dolk uitgehouwen, die samen 
een kruis vormen. Het zijn de symbolen van 
achtereenvolgens de vijandelijke sleutelmacht, 
de doodsbedreiging en de geestelijke verdieping 
van de gijzelaars tijdens hun gevangenschap 
op Beekvliet, zoals dagblad De Tijd ons bericht 

op 16 augustus 1948. De tekst eronder luidt: 
Van 4 Mei 1942 tot 6 September 1944 werd dit 
seminarie door de duitse bezetting misbruikt 
als kamp voor Nederlandse gijzelaars. Ter 
herinnering hieraan werd deze steen op 14 Aug. 
1948 geplaatst door de oud-gijzelaars. Opvallend 
in deze tekst is, dat het woord “duitse” met een, 
incorrecte, kleine letter is geschreven en het 

De voorbouw in juni 2015. 

(foto heemkundevereniging, Thijs Braam)

In de voorbouw waren de woonvertrekken van de 

priesterleraren, de werkkamer van de regent en een 

vergader- en ontvangstkamer, de bisschopskamer. 

(foto archief Jan Lurinks)

In de hal van de nog bestaande voorbouw bevindt zich 

deze steen als herinnering aan het gijzelaarskamp dat in 

de Tweede Wereldoorlog op Beekvliet gevestigd was.

(foto oud-leerling Frans Dijkers)
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woord “Nederlandse” met de 
correcte hoofdletter. Mogelijk is 
dit met opzet gedaan, om het 
lafhartige gedrag van de Duitse bezetter af te 
zetten tegen het grote lijden van de Nederlandse 
slachtoffers. 

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig werd 
duidelijk dat het kleinseminarie zijn langste tijd 
had gehad. In 1972 werd het opgeheven en ging 
de school verder als zelfstandig gymnasium. 
Op 12 mei 1977 besloot de gemeenteraad van 
Sint-Michielsgestel het gebouwencomplex met 
bijbehorende gronden van het bisdom te kopen 
om er, na sloop van de gebouwen, woningen te 
realiseren. Intussen had het bisdom in november 
1975 delen van het complex ter beschikking 
gesteld aan Javaans-Surinaamse bejaarden 
die hun land hals over kop hadden moeten 
verlaten na de onafhankelijkheid van Suriname. 
In 1983 werd het Beekvlietcomplex definitief 
op de lijst van beschermde monumenten 
gezet, iets waar de gemeente wel moeite mee 
had. Nogal wat gemeenteraadsleden, niet 
gehinderd door veel historisch besef, vroegen 
zich af wie de onderhoudslasten zou gaan 
betalen. De grote brand van 12 april 1984 loste 
dit probleem voor de gemeente ten dele op. 
Inmiddels had Woningbouwvereniging Huis en 
Erf uit Schijndel de gemeente laten weten wel 
belangstelling te hebben voor het gebouw om er 
éénpersoonshuishoudens in onder te brengen. 
Dankzij subsidies werd Huis en Erf op 1 maart 
1987 eigenaar. De Surinaamse bejaarden 
verhuisden een jaar later naar een eigen 

onderkomen (Nieuw Beekvliet) 
en in de voorbouw werden 36 
wooneenheden gerealiseerd. 

Het is ook aan Huis en Erf te danken dat de 
drie zwaar beschadigde heiligenbeelden boven 
de hoofdingang werden gerestaureerd. Het 
beeld boven in het midden is Sint Joseph, sinds 
8 december 1870 patroon van de kerk. Hij is 
afgebeeld met in zijn linkerhand een plaquette 
met daarop een kerkje en in zijn rechterhand 
een bloeiende staf. Het beeld onder links stelt 
Aloysius Gonzaga voor, de patroonheilige 
van Mantua in Italië. In 1729, drie jaar na 
zijn heiligverklaring, werd hij door de paus 
uitgeroepen tot patroon van de studerende 
jeugd. Hij werd in het bijzonder gezien als het 
symbool van kuisheid en zijn hulp werd vaak 
ingeroepen tegen seksuele verzoekingen(!). Hij 
is hier afgebeeld met een lelietak in zijn handen 
(symbool van de kuisheid) en een kruisbeeld. 
Het beeld onder rechts stelt Franciscus van 
Sales voor, die in 1665 heilig werd verklaard, 
onder andere vanwege zijn grote bekeringsijver 
onder protestanten. Hij is, behalve de 
beschermheilige van schrijvers en journalisten, 
ook patroon van de priesteropleiding. Hij 
wordt hier afgebeeld in bisschoppelijke dracht 
zonder mijter, staf of koorkap (=mantelvormig 
priesterkleed) en ook hij draagt een kruisbeeld in 
zijn hand. 
Met dit hoofdgebouw, vanaf 1907 het 
zenuwcentrum van het seminarie, is in ieder 
geval het meest waardevolle gebouw van het 
gehele seminariecomplex bewaard gebleven, 
zeker gezien vanuit historisch oogpunt. 

Aloysius Gonzaga, patroon van de 

studerende jeugd en symbool van 

kuisheid. (foto heemkundevereniging, 

Thijs Braam)

In de top van de voorgevel staat 

een beeltenis van Sint Jozef, de 

beschermer van de Katholieke Kerk. 

Het knappe metselwerk vormt een 

stralenkrans achter het hoofd van het 

beeld. (foto heemkundevereniging, 

Thijs Braam)

Franciscus van Sales, patroon 

van de priesteropleiding. (foto 

heemkundevereniging, Thijs Braam)
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Bij de vooropleiding voor priesters behoort 
uiteraard een kapel, eigenlijk dé centrale 
plaats binnen een seminarie. Toch duurde het 
tot 1854 voordat Beekvliet haar eigen kapel 
had. In kasteel Beekvliet, dat in november 
1817 werd betrokken, werd tijdens de tweede 
verbouwing (1820-1821) een eenvoudige kapel 
op de tweede verdieping ingericht. Maar het 
lievelingsdenkbeeld van regent Smits: ‘eene 
afzonderlijke kapel’, kon door geldgebrek 
niet worden gerealiseerd. Naast geldgebrek 
speelde ook een andere factor een rol: jaloezie, 
omdat de bloei van het seminarie door ‘velen 
met nijdige ogen’ werd bekeken en het voor 
‘het Gouvernement’ wel eens ‘een steen des 

aanstoots’ zou kunnen zijn. 
Een gunstiger politiek 
getij maakte realisatie 
van de zo gewenste 
kapel toch mogelijk, 
bijna 40 jaar na het 
begin van het seminarie. 
In 1853 kon regent 
Smits de eerste steen 
leggen en in 1854 werd 

DE KAPEL VAN BEEKVLIET 
Jan Spit

deze in waterschapsstijl gebouwde kapel 
provisorisch in gebruik genomen. De eerste 
plechtigheid in de half-afgebouwde kapel was 
een herdenkingsdienst voor de kort daarvóór 
overleden regent Smits, die bijna zijn hele 
regentschap had geijverd voor dit godshuis. 
Onder regent Kamp (1854-1893) werd de 
kapel verder afgewerkt. Dit ging opnieuw door 
geldgebrek in een heel traag tempo. Pas in 1887 
was de kapel helemaal ingericht, onder andere 
met het fraaie Loret-orgel (1875), dat nu te 
zien en te beluisteren is in de Michaëlkerk aan 
de Nieuwstraat. Afgezien van enkele kleinere 
verbouwingen (o.a. in 1927: uitbreiding van de 
sacristie) bleef deze kapel in gebruik tot 1951. 
Maar iedereen was het er intussen wel over 
eens dat de oude kapel niet meer voldeed. Het 
alsmaar groeiende seminarie had behoefte aan 
een nieuw godshuis. De kapel was gewoon te 
klein en op de smalle knielbanken voelde men 
zich ‘als een kanariepietje op zijn stokje’. 
Op 1 mei 1951 werd een geheel vernieuwde 
kapel in gebruik genomen, ontworpen door 
architect H.W. Valk uit Den Bosch en gebouwd 
door aannemersbedrijf Van der Linden uit Sint-
Michielsgestel. Ook de Kleine Zusters van de 
H. Jozef kregen in deze kapel een vanuit hun 
klooster gemakkelijk bereikbaar eigen gedeelte. 
Tot de sluiting van het internaat is deze kapel in 
gebruik geweest. In een rapport van bureau Van 
Heesewijk van februari 1978 werd dit deel van 
het complex nog aangemerkt als een ‘element 
van grote waarde door de gedifferentieerde 
gevelindeling en het karakteristiek 
materiaalgebruik’. Maar de grote brand van 1984 
betekende het definitieve einde van dit fraaie 
bouwwerk.

Begin dertiger jaren van de 20e 

eeuw werd het oorspronkelijke, 

nogal donkere interieur van de 

kapel aangepast aan de tijd 

en veel lichter gemaakt. (foto 

archief Jan Lurinks)

In 1951 werd de kapel vergroot 

en gemoderniseerd. De 

onderste helft van de zijmuren 

werd gesloopt om zijbeuken te 

kunnen maken. Links op de foto 

zijn het bovenste deel van oude 

pilaar en het oorspronkelijke 

plafond boven het schip van de 

kapel te zien. Er werd niet meer 

gesloopt dan strikt noodzakelijk. 

(foto Ch. Verzijl; archief 

heemkundevereniging)  

De kapel die in 1853-1854 gebouwd werd, bleef 

uitwendig vrijwel ongeschonden tot de grote verbouwing 

in 1951. (foto BHIC, identificatienummer 1633-003702) 
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In augustus 1865 werd het kerkhof op Beekvliet geconsacreerd. Mensen die op het kleinseminarie 
gewoond en gewerkt hadden, konden daar worden begraven. Toen de gemeente de terreinen kocht, 
is er een lijst gemaakt van de nog bestaande graven. 

1.  Zr. Maria Dolorosa, 1954, houten kruis, geen zerk.
2.  Zr. Maria Regelata, 1929, houten kruis, geen zerk.
3.  Zr. Maria Boneventura, 1917, houten kruis, geen zerk.
4.  Zr. Maria Hildegonda, 1907, houten kruis, geen zerk.
5.  Van Busselt, student, 1858, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
6.  Cor Ansems, geestelijke,1894, grafkelder met steen.
7.  A. Th. Panken, geestelijke, 1929, grafkelder met steen.
8.  A. Kamp, geestelijke, 1892, grafkelder met steen.
9.  Ph. M. van den HeuveI, geestelijke, 1927, grafkelder met steen,
10.  Mgr. A. Goijaerts, geestelijke, 1949, grafkelder met steen.
11.  Mgr. dr. G.P.J. Bannenberg, 1967, grafkelder met steen.
12.  Witlox, geestelijke(?), zerk met stenen kruis.
15.  Schoenmakers, geestelijke, 1887(?) grafkelder met steen.
14.  Fr. van Lankvelt, huisknecht, 1966, zerk met stenen kruis.
15.  T. van Osch, huisknecht,1951, zerk met stenen kruis.
16.  W. Cowan, militair, 1944, zerk met stenen kruis.
17.  W. Brown, militair, 1944, zerk met stenen kruis.
18.  J. Martin, militair, 1944, zerk met stenen kruis.
19.  Bressers, geestelijke, 1918, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
20.  Van der Stappen, student, 1896, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
21. J. Zijlmans, student, 1877, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
22. Wouters, student, 1872, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
23. A. Damen, student, 1865, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
24. J. Wellen, student, 1872, ijzeren kruis op gemetselde stiep.
25. J. van Bergen, student, 1882(?) zerk met stenen kruis.
26. J. Sengers, student, 1908, ijzeren kruis op gemetselde stiep. 

DE BEGRAAFPLAATS VAN BEEKVLIET
Thijs Braam (tekst) en Jef van Veldhoven (archiefonderzoek)

Het kerkhof circa 1945 langs de kastanjelaan. Nu is het een grasveld, op de hoek Valklaan-Grote Cour, voor Nieuw 

Beekvliet. (foto uit archief Jan Lurinks)
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Het kerkhof moest worden geruimd in verband met geplande woningbouw. Indien de nabestaanden 
dat wensten, werden de begraven personen elders herbegraven op kosten van het bisdom. De 
overige graven zijn geruimd op kosten van de gemeente.

In november 1949 werd de plotseling overleden regent F. Goijaerts begraven op het kerkhof. De dragers waren 

personeelsleden. 

Op de foto zijn herkend: 1. Mgr. Mutsaers (bisschop) 2. Verhagen (econoom) 3. Merks (docent) 4. Van Miert (docent) 

5. Henricus van den Broek (tuinman) 6. Willem van der Heijden (chauffeur) 7. Harry van Nielen (timmerman) 8. Harry 

van der Steen (tuinman; verscholen achter 7) 9. Gerard van Keulen (verwarmingsmonteur) 10. Theodorus van den 

Heuvel (tuinbaas) 11. Toon Sanders (tuinman; uit Den Dungen; half achter 12) 12. Jan van den Heuvel (tuinman).  (foto: 

Persbureau Het Zuiden, uit archief Joop van Corven)
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Joke van Oorschot en Mien van Ewijk onder leiding van 

een van de zusters bezig met de grote schoonmaak in 

het natuur- en scheikundelokaal. (foto Piet Bakermans, 

archief Jan Lurinks)

(foto oud-leerling Frans Dijkers)

In 1900 kwamen de eerste acht zusters van de 
orde Kleine Zusters van de H. Jozef uit Heerlen 
naar Beekvliet en in de jaren daarna nog acht 
zusters. De toenmalige regent Panken was van 
mening dat er, naast het al aanwezige personeel 
dat in de keuken werkte en het huis onderhield, 
meer en beter gespecialiseerd personeel 
nodig was. De zusters zouden zorg dragen 
voor het schoonhouden van de gebouwen, 
het huishouden, de tafelverzorging en de 
ziekenzorg.

Het zijn deze zusters die voor het goed 
functioneren van de leefgemeenschap op 
Beekvliet van bijzonder grote betekenis zijn 
geweest. Zij hebben er mede voor gezorgd dat 
de steeds maar groeiende Beekvlietpopulatie 
goed en voldoende werd gevoed en medisch 
werd verzorgd en dat de gebouwen er steeds 
schoon uitzagen. Aanvankelijk waren de zusters 
gehuisvest in het in 1899 gebouwde klooster dat 
links achter het hoofdgebouw stond. Na 1964 
betrokken zij, voor slechts een korte tijd, een 
nieuw klooster, dat stond op de plaats waar zich 
nu de Kleine Beek bevindt.

DE ZUSTERS OP BEEKVLIET
Jan Spit



ZELATRICEDAG
Jan van den Broek

Als het in de jaren ’50 zelatrice-dag was op het seminarie Beekvliet, of als de vakantie voorbij was 
en de studenten weer terug kwamen, dan was het een drukte van jewelste. Dan zorgden mijn broers 
Frans, Bert, Wim en ik voor een fietsenstalling in de paardenstal. Deze werd voorheen gebruikt als 
paardenstalling toen men nog met rijtuigen kwam. Nu dus een mooie grote ruimte waar veel fietsen in 
konden staan plus naast en achter ons huis. Zo konden we een mooi centje bij verdienen: 1 dubbeltje 
per fiets leverde toch meestal ongeveer 10 gulden op en dat vonden we veel geld in die tijd.

Op een zelatricedag zette het bisdom de vrijwilligsters uit de parochie in het zonnetje. In juli 1955 werd de dag gevuld 
met toneel, toespraken, gebed en eten. (foto’s BHIC, identificatienummers 1633-004080 en 1633-004090)
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In 1960 waren de zusters 60 jaar op Beekvliet. Samen met regent van Laarhoven en Mgr. Bekkers gingen zij op de foto. 

Op de voorste twee rijen als zuster verklede leerlingen, die tijdens het jubileum de boensamba opvoerden. (foto archief 

Jan Lurinks)
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Links van het hoofdgebouw staat het gebouw 
van de Brede Welzijnsinstelling ‘Partis’. 
Dit gebouw uit 1890 was oorspronkelijk de 
boerderij van het seminarie Beekvliet. In 
deze boerderij bevonden zich een gedeelte 
voor dieren, een bakkerij, een washuis, een 
linnenkamer en een droogzolder en later ook 
een timmermanswerkplaats. Verder bezat 
Beekvliet voldoende koeien om grotendeels 
in de eigen melkbehoefte te kunnen voorzien. 

In de boerderij werd van een gedeelte van de 
melk boter gemaakt. Tot in de jaren twintig 
van de vorige eeuw liep er een grote hond in 
een reuzenrad om boter te karnen. Daarnaast 
waren er varkens, die werden vetgemest met 
het groenteafval en de etensresten uit de 
keuken, kalveren en kippen. In de schouw van 
de boerderij was een mogelijkheid om hammen 
te roken. Achter de Engelse tuin bevonden zich 
een grote moestuin en een boomgaard zodat 
Beekvliet voor een groot gedeelte ook kon 
voorzien in haar eigen behoefte aan groenten en 
fruit. Buiten de normale groenten werden er ook 
geneeskrachtige kruiden verbouwd, waarvoor 
patiënten vaak door de plaatselijke huisartsen 
naar Beekvliet werden gestuurd. En ook voor die 
tijd meer exclusieve gewassen voor de heren 

professoren, zoals rammenas en meloen. 
Om ervoor te zorgen dat Beekvliet over 
voldoende grond kon blijven beschikken om in 
de groeiende vraag naar groenten en fruit te 
blijven voorzien werd het grondgebied steeds 
verder uitgebreid. Zo werd in 1922 de langs de 
Schijndelseweg gelegen boerderij ‘De Paal’ van 
wed. G. van Aggelen aangekocht met 3 hectare 
land. In 1931 werd het huis van de koetsier-
tuinbaas van Beekvliet aangekocht.

Toen in 1907 de nieuwe voorbouw van 
Beekvliet in gebruik werd genomen waren in 
de ruime souterrains voorzieningen aangelegd 
om zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn. 
Er waren een stoomwasserij, een centrale 
verwarmingsinstallatie en een eigen elektrische 
installatie voor de verlichting. Daarnaast had 
Beekvliet een eigen watervoorziening. Hiervoor 
had men een zogenoemde artesische put laten 
graven van 44 meter diep. Water uit zo’n put 
wordt onder druk naar boven geperst, is meestal 
koud, bevat geen organische verontreinigingen 
en is daarom erg geschikt als drinkwater. 
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er 
nogal wat aan die situatie van onafhankelijkheid. 
Nadat in mei 1944 het deel van de boerderij 
waar de bakkerij was gevestigd was 
afgebrand, werd besloten het brood niet meer 
zelf te bakken, maar te betrekken van twee 
plaatselijke bakkers: Van Doorn en Van der 
Velden. Intussen was er begin jaren vijftig een 

BEEKVLIET: EEN ZELFVOORZIENENDE 
GEMEENSCHAP
Jan Spit

In de vijftiger jaren van de 20e eeuw had Beekvliet 

zelfs een vrachtwagen voor aan- en afvoer van allerlei 

goederen. Op de foto wordt zand aangevoerd om op 

de grote cour bloemperken en een vijver aan te leggen 

voor het 40-jarig priesterfeest van regent Goijaerts in juni 

1949. Chauffeur Willem van der Heijden leunt voor tegen 

de Deutz vrachtauto. (foto Heemkundevereniging, uit 

nalatenschap van Jan van Heeswijk pr.)

De grote stoommachine in het souterrain onder 

de voorbouw om stroom op te wekken. (foto BHIC 

identificatienummer FOTOSM.2948)



KIKVORSEN
Jan van den Broek

Michael van den Heuvel en ik hadden 
wel iets met beestjes zoals torren en 
vliegen maar vooral met vlinders. Op een 
keer hadden we iets heel aparts: twee 
kikvorsen op elkaar. Ze zaten goed vast 
en dat vonden we wel heel bijzonder! 
Mijn ouders wisten zogenaamd ook niet 
wat dat moest zijn. Dus besloten we het 
aan drs. W. Knippenberg, docent van 
het seminarie, te gaan vragen. Die wist 
heel veel van dieren af en wij kwamen 
er regelmatig met vragen over diertjes 
en om zijn prachtige dierenmuseum te 
bewonderen. “Ja,” zei hij, “dit is inderdaad 
heel apart. Mag ik die hebben voor mijn 
vijvertje in de patio van de Duitse bouw, 
want dit heb ik nog niet”. Dat vonden we 
geen probleem want wij waren blij dat we 
hem iets konden geven wat hij nog niet 
had!
Jaren later, in de jaren negentig, gaf hij 
een lezing in De Huif over Sinterklaas en 
bijgeloof. Dat vond ik wel interessant en 
ook leuk om hem nog eens te ontmoeten. 
In de pauze hebben we nog even met 
hem staan praten over het seminarie, over 
vroeger en natuurlijk moesten we het ook 
nog eens over die twee kikvorsen hebben. 
Hij vroeg: “En… ben je er nog achter 
gekomen?”

Een van de diorama’s in het natuurhistorisch 
museum op Beekvliet. Dat werd ingericht door W. 
Knippenberg, leraar geschiedenis en klassieke 
talen en daarnaast een groot heemkundige. (foto: 
oud leerling Léon Michielsen)
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nieuwe boerderij gebouwd, achter het pand 
Seminarielaan 4. Hier hadden na de oorlog 
chef tuinman Theodoor van den Heuvel, en 
zijn gezin hun intrek genomen nadat hun huis 
op de hoek Seminarielaan/Schijndelseweg 
tijdens de bevrijding zwaar was beschadigd. Dit 
laatste huis werd na de oorlog betrokken door 
de nieuwe ‘machinist’ van Beekvliet, Gerard 
van Keulen, die de zorg had voor de stroom- en 
warmtevoorziening van Beekvliet. Vrij snel na 
de oorlog werd de veestapel afgestoten, maar 
de moestuin en de boomgaard werden tot het 
laatst toe gehandhaafd. Nadat het seminarie in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw ophield 
te bestaan werd de oude boerderij gebruikt 
als opslagruimte, later door Project Anders 
Werken en Peuterspeelzaal ‘De Kabouterberg’ 
en sinds 2007 door de eerder genoemde Brede 
Welzijnsinstelling ‘Partis’.

Tuinman Harrie Storie ziet tevreden dat de groenten er 

goed bijstaan. (foto Piet Bakermans; archief Jan Lurinks)
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Inleiding
Er is, zo op het oog, niets dat nog herinnert aan 
de uitgebreide sportfaciliteiten die kleinseminarie 
Beekvliet tot haar beschikking had. Alle 
sportvelden, die achter het gebouwencomplex 
lagen, zijn nu voor het grootste gedeelte 
bebouwd.
Maar opvallend in zo’n relatief jonge wijk uit de 
jaren tachtig van de vorige eeuw zijn wel de 
rijen linden- en beukenbomen. Deze zijn al meer 
dan 60 jaar oud, dus niet aangeplant tijdens 
het ontstaan van de woonwijk Beekvliet. Als je 
door de Regent Goijaertsstraat of de Regent 
Bannenbergstraat wandelt zie je deze bomen 
staan. Vroeger vormden ze de afscheiding 
tussen de vele sportvelden die Beekvliet rijk 
was.

De 19e eeuw
Beekvliet heeft een rijke traditie wat sport en 
spel betreft. Het oudste spel dat op Beekvliet 
werd gespeeld was het typisch Brabantse 
beugelen. Al in 1822 wordt hier melding van 
gemaakt toen er ‘twee beugelspelen met resp. 8 
en 12 beugelslagers met 4 en 8 bollen’ werden 
geleverd voor een bedrag van 14 gulden en 
4 stuivers. Ongeveer 30 jaar later lagen er al 
twee beugelbanen en in 1853 kwam er een 
beugelbaan met lemen vloer. In diezelfde tijd 
was er voor de oudere leerlingen een ‘schietdoel’ 
voor het schieten met een handboog, gevolgd 
door de oprichting van de handboogvereniging 
Sint Sebastiaan in 1857. Deze sportactiviteiten 
vonden plaats onder een overdekt gedeelte van 
de ‘cour’ (= de speelplaats), waar men ‘bij slecht 

weder kon spelen en wandelen’. In 1894 kregen 
ook de jongste leerlingen een stuk overdekte 
speelplaats met een beugelbaan en voor de 
hoogste klas werd een nieuw biljart aangeschaft. 

De 20e eeuw
Op 24 november 1901 werd het voetbalspel op 
Beekvliet ingevoerd. Grote stimulator was de 
latere leraar Frans op Beekvliet, Th. van Lierop, 
die in 1900 van Rolduc naar Beekvliet was 
gekomen.
Het voetbalspel werd nog niet op een speciaal 
daarvoor aangelegd sportveld gespeeld, maar 
op de cour. Voordat de eerste bal getrapt kon 
worden moesten wel alle ramen op de cour met 
zwaar gaaswerk worden beschermd.
Iedere leerling behoorde in die tijd tot een 
bepaalde ‘hoek’. Daarmee werd het gedeelte 
van Brabant of Gelderland bedoeld waaruit de 
leerling afkomstig was. Zo waren er de ‘kruiken’ 
uit Tilburg, de ‘bokken’ uit Veghel en de ‘moffen’ 
uit het Gelderse deel van het bisdom. Iedere 
‘hoek’ had zijn eigen voetbal en op momenten 
van gezamenlijke sport liepen soms wel zes of 
zeven elftallen dwars door elkaar heen (met dus 
meerdere keepers in één goal!). Wonderbaarlijk 
genoeg leidde dit nooit tot problemen, zelfs 
zonder scheidsrechters. Dit courvoetbal is tot 
laat in de jaren zestig van de vorige eeuw een 
bijzonder populaire vorm van vrijetijdsbesteding 
geweest, met uitgebreide competities tussen de 
diverse klassen.

BEEKVLIET EN SPORT
Jan Spit

Voetballende leerlingen in 1947. Het gebruik van 

sportkleding was nog niet algemeen. (foto BHIC 

identificatienummer 1633-004546)
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In de zomer van 1902 werd het cricketspel 
ingevoerd, evenals voetbal beoefend op de 
kleine cour (voor de lagere klassen) en de grote 
cour (voor de oudere leerlingen). Eind 1912 
vond de oprichting plaats van gymnastiekclub 
Utile Dulci (= het nuttige met het aangename 
verenigen) door W. Lutkie en P. Mommersteeg. 
Jaarlijks gaf deze club demonstraties. Overigens 
stond gymnastiek in de eerste decennia van de 
20e eeuw nog niet op het lesrooster. Voor de 
niet-sportende leerling was verplicht wandelen, 
geëscorteerd door enkele leraren, de enige vorm 
van lichaamsbeweging.
In 1929 werd voor de uitbreiding van Beekvliet 
4 ha land van 10 verschillende eigenaren 
aangekocht. Hierop werd onder andere een 
nieuwe studiezaal gebouwd, die ook als aula 
kon worden gebruikt (deze zaal stond achter 
de twaalf leilinden die je nog kunt zien aan 

de huidige Regent Smitsstraat, tegenover 
het Duitse bos). Daarachter, tussen deze 
in 1932 in gebruik genomen zaal en de 
huidige Krommeweg, kwamen de eerste twee 
sportvelden van Beekvliet. 

De Tweede Wereldoorlog
Tussen 4 mei 1942 en 6 september 1944 
werd Beekvliet door de Duitsers opgeëist 
als gijzelaarskamp voor vooraanstaande 
Nederlanders. De gijzelaars, die een redelijke 
mate van vrijheid hadden, gebruikten de 
sportvelden voor allerlei sportactiviteiten, zoals 
atletiek- en touwtrekwedstrijden of voetbal- 
en cricketwedstrijden, bijvoorbeeld tussen 
hoogleraren en predikanten, leden van de 
Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de 
pers of tussen burgemeesters en notarissen. 
Maar deze velden werden ook gebruikt door 
de Duitsers als appèlplaats. In 1943 legden de 
gijzelaars op de grote cour een tennisbaan aan 
waar zeer intensief gebruik van werd gemaakt 
(zie ook bij Straatnamen: de Grote Cour).

1950-heden
In 1950 werd een tweede gymnastiekclub 
opgericht, genaamd USA (Usum Sequitur Ars 
= oefening baart kunst). Op 21 september 
1951 konden enkele nieuwe sportvelden in 
gebruik worden genomen op kort daarvoor 
aangekochte terreinen aan de zijde van de 
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Beekgraaf. Voordat tot aanleg van deze 
sportvelden kon worden overgegaan, moest 
dit terrein worden opgehoogd en geëgaliseerd 
met grond uit de nabijgelegen Heesakkers. Dit 
werk werd uitgevoerd door de Dienst Uitvoering 
Werken, de DUW, de naoorlogse voortzetting 
van de werkverschaffing uit de crisisjaren 
dertig. Hierbij werden werkloze arbeiders 
ingezet bij gemeentelijke en provinciale 
infrastructurele werken. Het ging dan vooral 
om grondwerk, zoals de normalisatie van 
beken, de aanleg van waterleiding, riolering en 
sportvelden. Bekostiging van zulke projecten 
geschiedde onder andere met behulp van 
de Marshallgelden. Dat het terrein van deze 
voormalige sportvelden hoger ligt kun je het 
best zien als je vanuit de Beekgraaf de Regent 
Goijaertsstraat, de Regent Bannenbergstraat of 
de Mgr. Bekkersstraat inwandelt. 
Achter op het eerste sportveld, tegen de Duitse 
tuin aan, lag een zandbak met geasfalteerde 
aanloopstroken. Die werd gebruikt voor hoog 

en verspringen, polstokhoogspringen en hink-
stap-sprong. De sportvelden werden intensief 
gebruikt voor voetbal-, hockey-, honkbal- en 
atletiekwedstrijden, voor intern gebruik, maar 
ook in competitieverband met andere scholen en 
internaten. 
Bijzonder om te vermelden is dat de wedstrijden 
van de in oktober 1963 opgerichte hockeyclub 
“De Dommel” aanvankelijk werden gespeeld 
op deze sportvelden. Het eerste seizoen 
speelde deze club met twee herenteams, de 
seminaristen van Beekvliet vormden Heren 2, 
terwijl de “leken” Heren 1 vormden. Beekvliet 
was het thuishonk van “De Dommel”, totdat de 
club verhuisde naar velden aan de Eikenlaan en 

bij het zwembad op Zegenwerp. Mede door deze 
contacten ontworstelde Beekvliet zich geleidelijk 
uit het isolement, waarvoor het vanaf 1815 had 
gekozen.
Voor de binnensporten was inmiddels de 
gymzaal in de Hoge School enigszins aan de 
eisen van de tijd aangepast. Nou ja, het is maar 
net hoe je het bekijkt. Eigenlijk was de zaal 
gewoon te klein om daar fatsoenlijke wedstrijden 
te spelen met het schoolvolleybalteam. Dat 
nam vanaf 1969 deel aan de competitie van de 
Nederlandse Volleybalbond, waarvoor het team 
moest uitwijken naar zalen in de omgeving. 
Daarnaast duurde het ook nog tot het eind van 
de zestiger jaren voordat de ramen van de 
gymzaal voorzien waren van veiligheidsglas. 
Menige gymles tot die tijd eindigde met het bij 
elkaar vegen van alweer een gesneuvelde ruit.
Voor basketbal en handbal werd achter het 
kerkhof, langs de pad naar de Spijt, eind zestiger 
jaren van de 20e eeuw een verhard veld van 
trottoirtegels aangelegd met een dijk eromheen. 

Gelukkig kan het huidige Gymnasium Beekvliet, 
aan de andere zijde van de Beekvlietstraat, 
gebruik maken van een ruim aanbod aan 
sportvelden en een goed geoutilleerde 
binnensportruimte, zodat de rijke sporttraditie 
van het voormalige kleinseminarie Beekvliet kan 
worden voortgezet. 



Den Heertgang jaargang 21, oktober 2015  | 29

Het kleinseminarie was een gesloten wereld. Het 
was niet de bedoeling dat mensen er zo maar 
eens gingen kijken of rondliepen . Toch zijn er 
nogal wat Gestelse mensen die een connectie 
hebben gehad met Beekvliet. Zo leverden twee 
Gestelse bakkers, Van Doorn in de Beekkant en 
Van de Velden aan de Schijndelseweg, brood 
aan het seminarie. Martien Cooijmans slachtte 
er het vee. En er waren meer bedrijven die voor 
het seminarie werkten.

Of mensen waren gewoon de buren, zoals de 
families van Pinxten en van den Helm, die aan 
de zandweg woonden die nu Krommeweg heet. 
Hun huizen stonden in de grote leegte van de 
Heesakkers en grensden met de achterkant 
aan het terrein van Beekvliet; het huis van 
Van Pinxten is nu Krommeweg 6. Herma van 
Pinxten weet zich nog te herinneren, dat haar 
vader grond aan de achterkant van het huis 
ruilde met grond die naast het huis lag. Dat 
was in de jaren vijftig; Beekvliet had die grond 
achter het huis nodig om de voetbalvelden lang 
genoeg te kunnen maken. De familie was met 
de ruil geholpen, want voor de ruil lag de tuin 
ongelukkig bij een trapveld waardoor de ballen 
vaak in hun tuin terecht kwamen. Bovendien 
dacht vader op het nieuwe stuk grond langs de 
weg een nieuw huis te kunnen bouwen, maar 
daar ging de gemeente niet mee akkoord. 

GESTEL EN BEEKVLIET
Thijs Braam

Het metsel- en timmerwerk van de renovatie en 

uitbreiding van het kleinseminarie begin dertiger jaren 

werd uitgevoerd door bouwbedrijf van der Linden. Links 

op de foto staat Chel van der Linden. (foto BHIC) 

De firma Knicknie deed op Beekvliet het loodgieterswerk. 

In een kasboek werd keurig al het werk genoteerd, met 

de kosten erachter. Opvallend is de schrijfwijze van 

het woord seminarie (“zo zeggen we dat toch”) en dat 

het materiaal veel duurder is dan het arbeidsloon. We 

spreken over april 1883. (kasboeken zijn in te zien in het 

archief van de heemkundevereniging)

De firma Verhagen doet al heel lang het schilderwerk 

op Beekvliet. Op deze foto, gemaakt tijdens de grote 

verbouwing en uitbreiding van Beekvliet in 1931-1931 

staan Koos Verhagen, Sjef Verhagen, Piet Verhagen en 

Bert Verhagen en nog twee onbekende personen. 
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In 1942, toen Beekvliet gijzelaarskamp was, 
werd onderstaande foto gemaakt.

Een opvallend detail op de foto is het bord op 
de achtergrond. Daarop staat de tekst: HET IS 
VERBODEN OP DEZEN WEG STIL TE STAAN
DE BURGEMEESTER VAN ST 
MICHIELSGESTEL ROELOFSZ WND

Een eenvoudige maatregel om te voorkomen, 
dat Gestelse mensen post en andere zaken 
van de gijzelaars aannamen om in het dorp bij 
het postkantoor te bezorgen. Het bord heeft dat 
niet kunnen voorkomen. Er is door de gijzelaars 
veel illegale, en dus ongecensureerde, post 
verstuurd, onder andere via Gestelse mensen 
die in de buurt woonden of op Beekvliet werkten.
De foto heeft iets van een cartoon. Dertien 
kinderen staan en zitten vlak voor een bord waar 
op staat dat je daar niet mag stilstaan. Ze lijken 
te spotten met het gezag.

Kinderen van de families van Pinxten en van den Helm 

aan de huidige Krommeweg: 1 Mien van Pinxten, 2 

Lenie van Pinxten, 3 Marietje (?) van den Helm, 4 

Herma van Pinxten, 5 Kees van Pinxten, 6 ?? van den 

Helm, 7 ?? van den Helm, 8 ?? van den Helm, 9 Gerard 

Schakenraad, 10 ?? van den Helm. 11 Bert van Pinxten, 

12 Koos van Pinxten, 13 Door van Pinxten.

Nadat in 1964 een nieuw klooster en nieuwe keuken 

en eetzalen waren gebouwd, werd het hele voorterrein 

opnieuw ingericht. Loonwerkers bedrijf gebr. Kapteijns 

verzetten met grof materieel en de hulp van het 

tuinpersoneel de grote taxusstruiken. Van links naar 

rechts: Harrie van der Steen, Bert Kapteijns, Jo 

Schellekens, Bert Kuijpers, Wim Kapteijns, Adriaan van 

den Broek, Theodoor van den Heuvel (tuinbaas), Harrie 

Storie en Bert Storie. (foto beschikbaar gesteld door fam. 

Kuijpers) 
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De regenten
Van de negen regenten die het kleinseminarie 
heeft gehad vinden we de namen van zes van 
hen ook terug in straatnamen. Drie regenten 
worden niet vermeld in straatnamen: regent Van 
de Ven omdat hij geen regent op Beekvliet is 
geweest en slechts heel kort het regentschap 
heeft bekleed en de regenten Van Laarhoven en 
Ooms, waarschijnlijk omdat ze op het moment 
dat de straatnamen werden vast- gesteld, nog 
in leven waren. De zes wel in straatnamen 
genoemde regenten worden besproken in het 
hoofdstuk over de negen regenten van het 
kleinseminarie van het bisdom Den Bosch. 

Andriessenstraat

Willem Christiaan Nicolaas Andriessen, groot 
Schumann- en Beethovenvertolker, werd 
geboren op 25 oktober 1887. Hij was van 
13 juli 1942 tot 1 februari 1943 als gijzelaar 
geïnterneerd op Beekvliet. Ook zijn jongere 
broer, Hendrik Franciscus Andriessen, geboren 
op 17 september 1892, was op Beekvliet 
geïnterneerd, van 13 juli 1942 tot 17 december 
1942. Hun gijzeling was het gevolg van hun 
anti-Duitse houding en hun verzet tegen het 
oprichten van de door de Duitsers ingestelde 
en op nationaalsocialistische leest geschoeide 
Nederlandse Kultuurkamer. Beide broers 
waren begenadigde musici, die tijdens hun 
gijzeling veel medegijzelaars met hun muziek en 
muziekgeschiedenis konden afleiden, vermaken 

en troosten.
Waarschijnlijk is de straatnaam een hommage 
aan beide broers, die door medegijzelaars 
Castor en Pollux werden genoemd vanwege hun 
innige broederband. 
Mari Andriessen (geen gijzelaar), de bekende 
beeldend kunstenaar, was een derde broer uit 
deze getalenteerde kunstenaarsfamilie.

Beekvlietstraat
Deze naam is bij raadsbesluit van 16 september 
1952 gekozen omdat het eindpunt (of, als je 
wilt, het beginpunt) van deze straat gelegen was 
nabij de hoofdingang van het kleinseminarie 
Beekvliet, het vroegere ‘kasteel’ Beekvliet. 
De naam Beekvliet wordt al vermeld op een 
‘caarte’ uit 1769 ‘van de Grond Heerlijkheijd 
St. Mighiels Gestel, Oud en nieuw Herlaar en 
Geemonde … aan den Beek kant’ De naam 
‘Beeckant’ komen we al eerder tegen in een 
schepenprotocol uit 1557. De eerste vermelding 
van het terrein waarop het latere Beekvliet zal 
verrijzen vinden we in een Bossche schepenbrief 
van 14 april 1723: een ‘hoeve landts ende 
cameren met een besloten hof aan de Beeckant 
aan de loop’. In 1752 werd de ‘schoone en 
welgelegen hoeve ... groot omtrent 22 loopense 
(= ong. 3,63 hectare) aan den Beeckant’ 
verkocht aan een zekere J. van Heck uit 
’s-Hertogenbosch die het in 1781 weer verkocht 
aan de weduwe van de heer Adriaan Kippinx. In 
1806 liet de heer Martinus Kippinx, na aflossing 
van de cijnzen ( een soort pachtgeld dat na 1800 
steeds vaker werd afgekocht) er een ‘kasteel’ 
bouwen en inrichten. Hij heeft er overigens zelf 
nooit heeft gewoond, misschien omdat er in 
dat gebied nogal eens wateroverlast was ten 
gevolge van overstromingen van de Dommel 
en de Loop. Of, volgens een andere lezing, 
omdat hij er niet dúrfde gaan wonen ‘uit vreeze 
de verhuizing niet lang te zullen overleven’. 
In oktober 1816 werd, via pamfletten en 
advertenties in de krant melding gemaakt van de 
publieke verkoop van onroerend goed ‘aan den 
Beek kant’ in de buurtschap Hezelaar. Op 10 
oktober werd het huis verkocht, samen met de 
omliggende terreinen. Dit gebeurde in ‘3 kopen’. 
De ‘Eerste Koop’ betrof het huis: ‘Een kasteel, 

STRAATNAMEN DIE EEN  LINK HEBBEN MET HET 
VOORMALIGE SEMINARIE/GIJZELAARSKAMP 
BEEKVLIET 
Jan Spit

Willem (links) en Hendrik Andriessen, gijzelaars op 

Beekvliet.
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gelegen te St. Michiels-Gestel aan den Beekkant 
… genaamd Beekvliet’. Op 24 oktober 1816 
werd de koop definitief ‘voor de prijs en somme 
van zes-Duizend-drie Honderd guldens’. Samen 
met de ‘Tweede Koop’, de Kleine Beek en de 
‘Derde Koop’, de Hoogbeek, werd het totaal aan 
onroerend goed aangekocht voor 8051 guldens, 
11 stuivers en 8 penningen. De aankoop werd 
gedaan door een particulier, de heer J.F. 
van Rijckevorsel, die het, met medeweten 
van het Apostolisch Vicariaat Generaal van 
’s-Hertogenbosch (Den Bosch werd pas in 1853 
weer een bisdom), op zíjn naam liet zetten. Deze 
‘omwegconstructie’ was nodig vanwege de niet 
altijd katholiekgezinde houding van de overheid. 
Pas op 16 juni 1848 kwam Beekvliet officieel op 
naam van het vicariaat, toen de politieke situatie 
stabieler en katholiekvriendelijker was. 

Brevierpad
Bij het dagelijks bidden gebruikten rooms-
katholieke geestelijken vroeger boeken die groot 
en zwaar waren. Een brevier is een verkorte en 
handzame versie van zo’n moeilijk hanteerbaar 
gebedenboek (afgeleid van het Latijnse woord 
‘brevis’ dat ‘kort’ betekent). In een brevier staan 
gebeden die kloosterlingen en priesters moe(s)
ten bidden op verschillende momenten van een 

gewone dag. Deze momenten, de zogenoemde 
‘getijden’, zijn bijvoorbeeld de metten (3 of 4 
uur ’s nachts of bij het opstaan), de lauden 
(zonsopgang), de vespers (eind van de middag 
of begin van de avond) of de completen (’s 
avonds of vóór het slapengaan). Maar een 
brevier bevat ook gebeden voor bijzondere 
dagen in het jaar, bijvoorbeeld Kerstmis, Pasen 
of de feestdag van een bijzondere heilige. In een 
brevier kunnen ook gebeden staan voor mooi 
weer of genezing van een ziekte. Eigenlijk is er 
voor elke gelegenheid wel een geschikt gebed.
Op Beekvliet was de in 1865 aangelegde 
Kastanjelaan één van de plaatsen waar de 
priesters van Beekvliet vaak wandelend hun 
brevier baden. Het huidige Brevierpad ligt op de 
plaats waar de Kastanjelaan, ter hoogte van de 
Aula, afboog in zuidwestelijke richting. De zes 
kastanjebomen die nu nog langs het Brevierpad 
staan, sloten aan op de Kastanjelaan en stonden 
tussen de sportvelden en de plaats waar tot eind 
zestiger jaren van de 20e eeuw het hertenkamp 
lag.

Dominee Hagenpark
Dominee J.C. Hagen, geboren op 21 oktober 
1906, was sinds 1936 de tweede predikant 
van de Bethelkerk in Zwijndrecht. Tijdens de 
oorlog toonde hij veel sympathie voor het 
verzet. Een aantal van zijn plaatsgenoten 
waren intussen al op transport gesteld naar 
Duitsland voor de ‘Arbeitseinsatz’, de vaak 
gedwongen inschakeling van arbeiders uit de 
bezette gebieden in de Duitse oorlogseconomie. 
Op 13 juli 1942 werden ds. Hagen en zijn 
plaatsgenoot, de Zwijndrechtse buizenmaker 
Piet van Leeuwen, tegelijk opgepakt en naar 

Brevierende priesters, die gegijzeld werden op Beekvliet. 

De fotograaf Paul Guermonprez was daar ook gijzelaar 

toen hij de foto maakte.

In het voorjaar van 2012 ging de schop in de grond voor 

de aanleg van de wijk Parkhage. De straten in die wijk 

hebben namen van mensen die in de oorlog gegijzeld 

werden op Beekvliet. (foto Heemkundevereniging, Thijs 

Braam)
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Brabant gebracht, eerst naar Haaren, daarna 
naar Beekvliet waar ze beiden tot 19 april 1943 
zouden zijn geïnterneerd alvorens vrijgelaten te 
worden. Ds. Hagen zat op Beekvliet gevangen 
in Blok 3, cabine 67. We weten dit door een na 
de oorlog tevoorschijn gekomen pijpenkop. Deze 
is aan de rand beschilderd met de Nederlandse 
driekleur en aan beide zijden voorzien van 
een tekst over de eigenaar, J.C. Hagen en de 
datum waarop hij waarschijnlijk is gebruikt, 
oudejaarsavond 1942. De gebruikte tabak zou 
afkomstig kunnen zijn van de zolder van de 
voorbouw van Beekvliet, waar de commandant 
van het kamp zijn tabak droogde. Blok 3 bevond 
zich vlakbij de zolder van de voorbouw en 
ondanks het verbod voor gijzelaars daar te 
komen, waren er mogelijk gijzelaars die deze 
tabak rookten. 

Engelse Tuin

Het gedeelte aan de linkerzijde van de moskee 
van het in 1988 gerealiseerde bejaardenoord 
‘Nieuw Beekvliet’ is een restant van de Engelse 
tuin. Het terrein waarop deze tuin in 1865 werd 
gerealiseerd was al eerder, in 1833, door het 
seminarie aangekocht. De tuin werd aangelegd 
door J.C. de Bont, leraar op Beekvliet van 
1864 tot 1870, tegelijk met de Kastanjelaan, 
die bedoeld was als brevierlaan voor de 
priesterleraren en die ongeveer lag op de plaats 
van de huidige Valklaan. De monumentale beuk 
die aan oostzijde van de tuin staat is dus al ruim 
150 jaar oud.
De Engelse landschapstuin was een 
19e-eeuwse reactie op de Franse tuin. Deze 
wordt gekenmerkt door een strakke symmetrie. 
In een Engelse tuin moet de indruk worden 
gewekt van een meer natuurlijke, glooiende 
omgeving met kronkelende paden, een 
weelderige beplanting, ronde waterpartijen en 
monumentale lanen. Dit beeld paste helemaal 
in het schoonheidsideaal van de Romantiek. Je 
moest het gevoel krijgen dat je je in het paradijs 

bevond, maar je moest vooral ook het gevoel 
krijgen dat je als mens toch ondergeschikt was 
aan de natuur. 
In 1915, toen de tuin een halve eeuw oud 
was en Beekvliet haar eeuwfeest vierde, was 
overigens wel te merken dat het oorlogstijd was. 
Voor de extra voedselvoorziening voor onder 
andere Belgische vluchtelingen werd de Engelse 
tuin tijdelijk als moestuin gebruikt en stonden er 
geen bloemen, maar bruine bonen. In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, toen in over de 
toekomst van Beekvliet werd gesproken, stelde 
de ‘Werkgroep Beekvliet’ voor om belangrijke 
groenelementen zoals de Engelse tuin en de 
Duitse tuin, te handhaven. Dit voorstel werd 
aanvaard door alle partijen die betrokken 
waren bij het behoud van het monumentale 
hoofdgebouw. 
Maar toen eenmaal was besloten het terrein van 
Beekvliet te gebruiken voor huizenbouw, werd 

de vijver in de Engelse tuin gedempt. Achter de 
toenmalige vijver is overigens nu nog steeds een 
glooiing waar te nemen. Verder verdwenen uit 
de tuin de grote buitenvolière en ook de grote 
stenen tafel die daar al sinds 1913 stond. Aan 
deze tafel vergaderden de heren professoren 
van Beekvliet aan het einde van het schooljaar 
over de studieresultaten van de seminaristen. Bij 
de studenten stond deze vergadering bekend als 
de ‘Bloedraad’.
Een aanzienlijk gedeelte van de oorspronkelijke 
Engelse tuin wordt thans nog gebruikt door 
het eerder genoemde bejaardenoord ‘Nieuw 
Beekvliet’.
De onafhankelijkheid van Suriname op 
25 november 1975 leidde vooral bij de 
Hindoestaanse en Javaanse  Surinamers tot 
grote onrust. Zij vreesden dat hun politieke rol in 
het Suriname van na de onafhankelijkheid zou 

Een van de twee 

volières in de  

Engelse tuin.  

(foto Piet Bakermans; 

archief Jan Lurinks)
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zijn uitgespeeld. Op 31 oktober 1975 kwam een 
groep van 398 Javaanse ouderen op Schiphol 
aan. Honderd Javanen werden gehuisvest in 
de voorbouw van Beekvliet. In 1984 vroeg de 
Stichting Nieuw Beekvliet aan Woningcorporatie 
Huis en Erf uit Schijndel een nieuw 
bejaardenoord te bouwen voor 45 Surinaamse 
bejaarden. Mede dankzij de toegezegde steun 
van het Ministerie van WVC kon in het westelijk 
gedeelte van de Engelse tuin een bejaardenoord 
worden gerealiseerd met diverse voorzieningen 
voor de Surinaamse cultuur.
Maar, door de huidige veranderingen in de zorg, 
zal ‘Nieuw Beekvliet’ binnenkort ophouden te 
bestaan en zal het complex wel een andere 
bestemming krijgen.

Gijzelaarsstraat
Op 4 mei 1942 arresteerden de Duitsers 460 
vooraanstaande Nederlanders, zoals politici, 
geestelijken, burgemeesters, juristen en 
schrijvers. Vanuit het hele land werden ze op 
transport gesteld naar kleinseminarie Beekvliet 
in Sint-Michielsgestel. Tot 6 september 1944 
zouden in totaal 1274 notabele Nederlanders 
hier als gijzelaar vastzitten. Onder hen bevonden 
zich latere premiers, zoals Wim Schermerhorn, 
Jan de Quay en Willem Drees, de schrijvers 
Anton van Duinkerken en Simon Vestdijk, de 
musici Willem en Hendrik Andriessen en de 
ondernemer Frits Philips. De geïnterneerde 
mannen op Beekvliet werden beschouwd 

als ‘sabotagegijzelaars’; ze waren een soort 
onderpand. Zij stonden met hun leven borg voor 
‘misdaden’ van het ondergrondse verzet. Zolang 
de Nederlanders zich netjes gedroegen en 
meewerkten met de bezetter, zou de gijzelaars 
geen haar op het hoofd worden gekrenkt. Dat 
het de Duitsers ernst was, blijkt uit het feit dat 
op 15 augustus 1942 en 16 oktober 1942, na 
sabotageacties door het verzet, in totaal acht 
gijzelaars uit de kampen Beekvliet en Haaren 
en twaalf socialisten en communisten uit het 
Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort werden 
gefusilleerd. Onder de vermoorde Beekvlietse 
gijzelaars bevonden zich Robert Baelde, Graaf 
van Limburg Stirum en Jacobus van den 
Kerkhoff. 
Een speciale groep gijzelaars op Beekvliet, 
bestaande uit ruim 200 personen, waren de 
zogenoemde Buchenwalders. Zij waren al in 
1940 door de Duitsers vastgezet als represaille 
voor de gevangenneming van Duitsers in 
Nederlands Indië. Ze werden zo genoemd 
omdat ze aanvankelijk vastzaten in het 
concentratiekamp Buchenwald bij Weimar. Van 
daar werden ze, onder druk van het Rode Kruis, 
overgebracht naar het grootseminarie in Haaren 
en in mei 1942 werden ze toegevoegd aan de 
gijzelaars op Beekvliet. Deze Buchenwalders 
werden niet beschouwd als sabotagegijzelaars 
en ze werden op 29 oktober 1942 als gehele 
groep overgebracht naar de Ruwenberg, waar 
het regime aanzienlijk milder was dan op 
Beekvliet. 
Naast de bovenvermelde twee groepen 
gijzelaars waren er op Beekvliet ook nog de 
Amersfoorters. Zij werden gebruikt om voor 
de Duitsers allerlei hand- en spandiensten te 
verrichten. Tot deze groep behoorden onder 
anderen communisten, werkschuwen en illegale 
werkers. Hun lot was aanzienlijk slechter dan 
dat van de andere twee groepen gijzelaars. 
Die mochten namelijk, zolang ze zich rustig 
hielden, talrijke activiteiten organiseren zoals 
filmavonden, concerten, tentoonstellingen 
en tennistoernooien. Verder was er op de 
‘Beekvliet Volksuniversiteit’ een druk schema 
van cursussen en lezingen over allerlei 
onderwerpen. Er waren discussiegroepen 
waarin werd nagedacht en gesproken over hoe 
de naoorlogse politieke en maatschappelijke 
verhoudingen in het sterk verzuilde Nederland 
konden worden vernieuwd. Deze stroming staat 
ook wel bekend als ‘de Geest van Gestel’. De 
discussies op Beekvliet hebben ook direct geleid 

Toen in november 1986 de eerste schep grond uit de 

Engelse Tuin werd genomen voor Nieuw Beekvliet, 

kwamen de toekomstige bewoners een kijkje nemen. 

(foto Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie)
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tot de oprichting van de Partij van de Arbeid, 
vlak na de oorlog. 

Graaf van Limburg 
Stirumstraat
Otto Ernst Gelder, 
graaf van Limburg 
Stirum, werd geboren 
op 13 april 1893 
in Oosterbeek in 
Gelderland. Na 
zijn eindexamen 
gymnasium studeerde 
hij een jaar in 
Oxford, waarna een 

rechtenstudie volgde in Nederland. Na zijn 
studie werd hij substituut-officier van justitie bij 
de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, 
welke functie hij vervolgens ook uitoefende 
in Breda en Arnhem. Zijn speciale zorg en 
aandacht gingen uit naar de reclassering, 
volgens hem een essentieel onderdeel van 
de rechtspraak. In oktober 1941 kwam hij 
in conflict met de procureur-generaal bij het 
gerechtshof in Arnhem, de NSB-er mr. W. 
de Rijke. Overplaatsing naar Maastricht was 
voor hem geen optie, omdat hij dan, indirect, 
toch nog verantwoording verschuldigd zou 
zijn aan een Duitsgezinde procureur-generaal 
in ’s-Hertogenbosch. Deze weigering leidde 
uiteindelijk tot zijn arrestatie en internering op 
Beekvliet, op 4 mei 1942. 
Robert Peereboom, een medegijzelaar, beschrijft 
hoe Van Limburg Stirum reageerde op de 
dreigende sfeer die op Beekvliet ontstond na de 
aanslag op een trein met Duitse verlofgangers 
in Rotterdam, op 7 augustus 1942. Hij ‘vat het 
bijzonder blijmoedig op en is ervan overtuigd, 
dat het met een dreigement zal afloopen. Hij 
is een man die steeds de neiging toont, van 
zijn medemenschen het beste te verwachten. 
Een merkwaardige mentaliteit in zoo’n beroep’. 
Op 15 augustus werd Van Limburg Stirum 
gefusilleerd in de bossen bij Goirle, samen met 
onder anderen zijn zwager Alexander Baron 
Schimmelpenninck van der Oije. Mogelijk dat de 
Duitsers door hun dubbele namen vermoedden 
dat ze juist daardoor goed bevriend waren 
met het gevluchte koningshuis. Van Limburg 
Stirum ligt begraven op de plaats waar hij 
werd vermoord. Ook in Goirle is een Graaf van 
Limburg Stirumstraat.

Grote Cour
Al vrij snel na het betrekken van het 

landgoed Beekvliet in 1817 werd, na diverse 
verbouwingen, aan de noordzijde van het 
gebouw, een onverharde speelplaats (=cour) 
aangelegd. In 1834 werd deze cour gedeeltelijk 
verhard met aan de lange noordzijde een 
‘schietdoel’ waar met de handboog werd 
geschoten en een overdekt ‘perron’ voor de 
buitentoiletten. Een gedeelte van de cour had 
rond 1852 twee beugelbanen onder een ruime 
overkapping waar met slecht weer gespeeld kon 
worden, maar ook gewandeld. In 1854/1855 
werd de bestaande bouw verlengd en werden 
haaks op de zuidzijde hiervan een kapel en een 
onderkomen voor de laagste klas geplaatst, 

waardoor een nieuwe speelplaats ontstond: de 
kleine cour. 
De grote cour werd in de loop van de jaren 
verder omsloten door de hogeschool, die in 
1883 werd gebouwd. Daarna volgden de aula/
studiezaal in 1932 en de Duitse bouw, die 
in 1944 door de Duitsers als kazerne werd 
gebouwd, maar nooit als zodanig door hen is 
gebruikt. Al die jaren was de grote cour (naast 
de kleine cour) de enige plaats waar sport kon 
worden beoefend: boogschieten, beugelen, 
gymnastiek en vanaf 1901 voetbal, tot het einde 
van de seminarietijd een populaire bezigheid: 
het ‘courvoetbal’. Sportvelden kwamen er pas 
in 1932, na voltooiing van de nieuwe aula/
studiezaal. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1943, 
kregen de gijzelaars toestemming van de Duitse 
bezetter om op de grote cour tennisbanen 
aan te leggen: ‘twee helroode banen met een 

De grote cour was de speelplaats van de derde tot en 

met de zesde klas. Het vierkante gebouw links op de foto 

is de Duitse Bouw. Rechts onder is een stukje van de 

kleine cour zichtbaar.
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keurige omheining en met planten eromheen 
in hardsteenen banden. Die banen waren onze 
trots en onze troost in menig uur van zwoegen 
en van spelen’, zo schrijft één der gijzelaars, mr. 
J. Lindhorst Homan.
Bijzonder detail: als je op de huidige kruising van 
de Valklaan en de Grote Cour staat, bevind je 
je op de plaats waar zich, aan de noordzijde, in 
de seminarietijd de toegang bevond tot de kleine 
cour!

Heeren van Zeventienplein
Kort na het begin van de gijzeling van een 
aanzienlijk deel van de Nederlandse elite op 
Beekvliet, tussen mei 1942 en september 1944, 
werd door de gijzelaars een Sociologische 
Studiegroep opgericht die bestond uit 50 
personen. Zij dachten na over hoe politiek 
Nederland er zou moeten uitzien na de oorlog. 
Vooral de verzuiling van Nederland moest 
worden doorbroken, vonden ze. De groep was 
echter zo groot, dat er niet echt resultaat werd 
geboekt. De behoefte ontstond om in kleiner 
verband na te denken over de politiek van het 
naoorlogse Nederland. Er werd daarom rond 
half juli 1942 een nieuwe groep opgericht, 
bestaande uit zeventien vooraanstaande 
mannen: de Heeren Zeventien, vernoemd naar 
de Heeren XVII, die ten tijde van de VOC het 
bestuur vormden van de Verenigde Oostindische 
Compagnie. In dat bestuur zaten zeventien 
vooraanstaande kooplieden uit Amsterdam, uit 
Enkhuizen en Hoorn, uit Delft en Rotterdam en 
uit Middelburg. 
In de Heeren Zeventien op Beekvliet waren 
alle vooroorlogse politieke partijen evenredig 
vertegenwoordigd: twee leden uit elke grote 
partij. Zij maakten zich zorgen over hoe het er 
aan toeging in de vooroorlogse parlementaire 
democratie Nederland, maar ook over de 
ontkerkelijking. Tegelijk zaten ze niet zó vast aan 
hun partijen dat ze niet voor verandering vatbaar 

zouden zijn. Maar liefst drie naoorlogse premiers 
maakten deel uit van de Heeren Zeventien: W. 
Schermerhorn, W. Drees en J. de Quay. Samen 
met veertien anderen dachten ze in besloten 
kring na over de toekomst van het politieke leven 
in Nederland, de problemen die zich zouden 
kunnen voordoen en hoe daar dan mee om te 
gaan.

Hoogbeek
Op 10 oktober 1816 vond in Den Bosch door 
notaris Petrus Henricus Fennema een publieke 
verkoop plaats van drie onroerende goederen. 
De ‘eerste koop’ betrof een kasteel aan de 
Beekkant, genaamd Beekvliet. De ‘tweede 
koop’ was een perceel teelland, de Kleine Beek 
geheten. De ‘derde koop’ was ‘een perceel 
teelland, met groeskanten en houtgewas, 
genaamd de Hoogbeek, groot zes loopensen (= 
0,99 hectare), vijf-en-dertig roeden (= ong. 1150 
m2), samen ruim 11.000 m2. Op 24 oktober werd 
de koop definitief. Koper was Adolph Baron de 
Grancy, die verklaarde deze koop gedaan te 
hebben ‘voor den heer Johannes Franciscus 
van Rijckevorsel ….. voor den prijs van zeven-
Honderd-vijf-en-veertig guldens.

Van den 
Kerkhoffstraat
Jacobus 
(Koos) van den 
Kerkhoff werd 
op 10 oktober 
1898 geboren 
in Rotterdam. 
Hij leerde van 
zijn vader het 
timmervak, werd 
al op jonge 
leeftijd lid van 

de vakbond, en klom daar op tot plaatselijk 
bestuurslid. In 1939 werd hij Districtsbestuurder 
van de Algemene Nederlandse 
Bouwvakarbeidersbond in Zwolle. Het uitbreken 
van de oorlog maakte zijn werk een stuk 
moeilijker. Hij weigerde steun te verlenen aan 
het door de Duitsers opgerichte Nederlandsche 
Arbeidsfront (NAF). Deze nationaalsocialistische 
vakcentrale was op 30 april 1942 bij decreet 
door Seyss-Inquart opgericht met de bedoeling 
op 1 mei 1942, de Dag van de Arbeid, de rol 
van de andere Nederlandse vakcentrales en 
vakbonden over te nemen. Van den Kerkhoff 
werd op 4 mei 1942 opgepakt en geïnterneerd 
op Beekvliet. Zijn medegijzelaar en schrijver 
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van het boek Gijzelaar in Gestel, Robert 
Peerenboom, noemde hem ‘een eenvoudige, 
bescheiden man, socialist en bestuurslid van 
een vakbond … Hij is stil, gaat met weinig 
menschen om en lijkt  zwaartillend van aard.  
Toen hij hierheen gebracht werd heeft hij 
al verwacht, dat de Duitschers hem en zijn 
medegevangenen onderweg doodschieten 
zouden. Toen hebben anderen dat ondenkbaar 
genoemd en hem gerustgesteld. Maar er zijn 
menschen met sombere voorgevoelens, die ten 
slotte gelijk krijgen’. 
Na een sabotageactie in de buurt van Deventer 
haalden de Duitsers twaalf gevangenen uit het 
Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort, samen 
met twee gijzelaars uit Haaren en Jacobus 
van den Kerkhoff op Beekvliet. Zij werden op 
16 oktober 1942 in de buurt van Woudenberg 
gefusilleerd.

Kleine Beek
In 1816 werd, door plaatsgebrek vanwege het 
groeiend aantal leerlingen, besloten het op 15 
april geopende kleinseminarie niet langer te 
huisvesten in Huize Veebeek in Berlicum, maar 
over te plaatsen naar ‘een kasteel, gelegen 
te St. Michiels-Gestel, aan den Beekkant’. De 
verwerving van het landgoed met omliggende 
velden gebeurde in ‘drie kopen’. De ‘eerste koop’ 
was het kasteel zelf, de ‘tweede koop’ bestond 
uit ‘een perceel teelland met groeskanten (= 
een graskant langs het bouwland, die diende 
om er overheen te rijden) en houtgewas en 
een Eikenboom, gelegen te St. Michiels-
Gestel, groot een loopense twintig roeden, 
genaamd de Kleine Beek’. Een loopense is een 
oppervlaktemaat die nog tot het begin van de 
19e eeuw werd gebruikt. Onder invloed van 
de Franse tijd werden oude maten vervangen 
door het metrieke stelsel. Een loopense komt 
van het woord ‘lopensaat = lopenzaad: de 
oppervlakte die men, lopend over de akker met 
een zaaikorf, in één keer kon inzaaien. Volgens 
het Bossche maatsysteem was één loopense 
1655 m2. Een vierkante roede was 33 m2, zodat 
de Kleine Beek 1655 m2 + 660m2 = ruim 2300 
m2 groot was. Op 24 oktober 1816 werd deze 
‘tweede koop’ definitief, niet op naam van het 
vicariaat Den Bosch, maar ‘ten behoeve van den 
heer J.F. van Rijckevorsel … voor den prijs en 
somme van twee Honderd vijftien gulden’.

Mgr. Bekkersstraat
Wilhelmus Marinus Bekkers werd geboren 
op 20 april 1908 in Sint-Oedenrode. Hij 

was leerling van 
Beekvliet van 1921 
tot 1927 en werd, 
na zijn studie op 
het grootseminarie, 
priester gewijd op 
10 juni 1933. Na 
parochiewerk in 
’s-Hertogenbosch 
en Tilburg en 
rectoraatfuncties 
in Eindhoven en 
’s-Hertogenbosch 

werd hij op 19 december 1956 benoemd tot 
coadjutor (plaatsvervanger) van Mgr. Mutsaerts. 
Op 27 juni 1960 volgde hij deze op als bisschop 
van Den Bosch. In de bijna zes jaar dat Bekkers 
bisschop was verwierf hij een grote populariteit, 
bij zowel katholieken als niet-katholieken. Hij 
was een eenvoudige, goedmoedige en hartelijke 
Brabander, die zich in de loop van de tijd 
ontwikkelde van een traditioneel denkend en 
werkend priester tot een man van openheid en 
vernieuwing, een ‘ommekeer’ die mede werd 
ingegeven door het bevrijdende karakter van het 
Tweede Vaticaanse Concilie en de door hem 
zo bewonderde paus Johannes XXIII. Bekkers 
voelde zich als bisschop het prettigst tussen 
de mensen die, zo vond hij, hun religieuze 
leven niet alleen moesten laten bepalen door 
allerlei regels en voorschriften, maar ook door 
hun eigen geweten. Vooral op het gebied 
van gezinsplanning vond Bekkers dat zóiets 
belangrijks de verantwoordelijkheid van ouders 
zelf was. De kerk diende hierin terughoudend te 
zijn. 
Bekkers was ook een man van oecumene, 
getuige zijn goede vriendschap met ds. 
Van den Akker uit ’s-Hertogenbosch. Zijn 
maandelijkse bijdrage aan het KRO-programma 
‘Brandpunt’ bezorgde hem een grote populariteit 
en bekendheid, vooral door zijn moderne 
standpunten en progressieve kijk op actuele 
zaken.
Een moeilijk, maar onontkoombaar besluit moest 
hij nemen op 15 juni 1965, toen, na veel overleg 
met schoolbestuur en gymnasia in de omgeving, 
het kleinseminarie Beekvliet werd opengesteld 
voor externe leerlingen; een beslissing die mede 
het einde van het klein seminarie inluidde. Het 
overlijden op 9 mei 1966 van ‘deze mens die 
zoveel goedheid, hoop en vertrouwen rond 
zich verspreid had’, zoals kardinaal Alfrink het 
verwoordde, werd door velen als een groot 
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verlies gevoeld. 
Nog een opmerkelijk 
detail met betrekking 
tot de naamgeving 
van deze straat: 
op een tekening 
van de dienst 
gemeentewerken van 
de gemeente Sint-
Michielsgestel van 

17 januari 1983, waarop de nieuw te bouwen 
huizen staan ingetekend, heeft deze straat een 
andere naam: Baron Schimmelpenninck van der 
Oijestraat. Alexander Baron Schimmelpenninck 
van der Oije was een van de gijzelaars van 
Beekvliet die, tegelijk met Graaf van Limburg 
Stirum en Robert Baelde door de Duitsers op 
15 augustus 1942 in de bossen bij Goirle werd 
geëxecuteerd. Alleen was (en is) er nog geen 
straat naar hem vernoemd. Mogelijk heeft men 
door de lange naam besloten toch te kiezen voor 
Mgr. Bekkersstraat. 

Petrus Dondersplein
Op 18 december 1936 vroeg de toenmalige 
pastoor Lübbers aan de gemeente om een beeld 
van Peerke Donders te mogen plaatsen ‘tegen 
den oostgevel van den ouden toren’ en tevens 
om de naam van het plein ‘Markt’ te veranderen 
in Petrus Dondersplein. Dit gebeurde op 5 juni 
1937 bij voltooiing van de restauratie van de 
oude toren. 
Wie was Peerke Donders en wat heeft hij met 
Beekvliet te maken? Petrus (of Peerke zoals 
iedereen hem noemde) Donders werd op 
27 oktober 1809 geboren in het gehucht de 
Heikant in Tilburg. Vanaf zijn twaalfde moest 
hij zijn vader, thuiswever, helpen de kost te 
verdienen om zo het armoedig bestaan van 
het gezin enigszins te verlichten. Hoewel 
bij Peerke de sterke wens leefde priester te 

worden, verhinderden ontbrekende financiën 
en schoolopleiding vervulling van die wens. 
Maar in 1831, 22 jaar oud, kon hij met steun van 
zijn biechtvader als knecht-student terecht op 
Beekvliet. Vaak was hij het middelpunt van spot 
te midden van zijn veel jongere medeleerlingen. 
In 1837 werd hij student op het grootseminarie 
Nieuw-Herlaar, werd priester gewijd op 5 
juni 1841 en vertrok op 1 augustus 1842 als 
missionaris naar Suriname om nooit meer terug 
te keren naar Nederland. Hij werkte veertien jaar 
in Paramaribo en dwong bij iedereen ontzag 
af door zijn onvermoeibare inzet en zijn immer 

goede humeur. Zijn speciale zorg ging uit naar 
de slaven op de plantages die vaak onder 
erbarmelijke omstandigheden leefden. Vanaf 
1856 werkte hij in Batavia, aan de monding van 
de Coppenamerivier, in een door de overheid 
ingericht melaatsenkamp, ver van de bewoonde 
wereld. Peerke, die de erenaam ‘Apostel der 
melaatsen’ kreeg, werkte letterlijk dag en nacht 
om de leefomstandigheden van de vaak vreselijk 
verminkte melaatsen te verlichten. Blijkbaar 
beschikte de als kind vaak zieke Peerke over 
een bijzonder sterk gestel: te midden van 
melaatsen werd hij zelf vrijwel nooit ziek. Ook 
trok hij vaak het oerwoud in om bekeringswerk 

Op deze tekening uit 1922 is verbeeld dat Peerke 

Donders in de keuken van Beekvliet zit te studeren. 

(bron: Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen)
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te doen. Hij overleed in Batavia, na een 
nierontsteking, op 14 januari 1887, 77 jaar oud. 
Hij ligt begraven in Paramaribo. Op 23 mei 1982 
werd hij door paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard. Op het plein vóór de Michaëlkerk, 
aan de rechterzijde onder de majestueuze 
beukenboom, is een monumentje geplaatst ter 
herinnering aan Petrus/Peerke Donders.

Philipslaan
Ir. Frits Philips 
werd geboren 
op 16 oktober 
1905. Tijdens 
de oorlog zat hij 
ruim vierenhalve 
maand gevangen 
op Beekvliet, 
van 3 mei tot 20 
september 1943. 
Na zijn vrijlating 
zorgde hij ervoor 

dat de nog steeds gegijzelden op Beekvliet 
de beschikking kregen over filmapparatuur. 
Ook kreeg hij het voor elkaar dat één van de 
gijzelaars over een radio kon beschikken: 
de hoofdcommandant van politie mr. L. van 
Einthoven, die de volle 28 maanden op Beekvliet 
geïnterneerd zat. De radio werkte op batterijen, 
om op alles voorbereid te zijn.
Tijdens zijn verblijf op Beekvliet had Philips, 
samen met de industriëlen D.W. Stork uit 
Hengelo en mr. L. Regout uit Maastricht, een 
Werkgeverskring opgericht waarin vooral werd 
gesproken over ‘Sociale verhoudingen binnen 
het bedrijf’. De werkgevers vonden dat in de 
toekomst van twee duidelijke principes moest 
worden uitgegaan: in het krachtenspel van 
kapitaal en arbeid was het van groot belang 
de arbeider als ‘medewerker’ te beschouwen 
én respect te hebben voor zijn persoonlijkheid. 
Toen in het zuiden de oorlog al voorbij was 
vormde Philips, met een aantal vooraanstaande 
Nederlanders, een groep die de nog steeds in 
Londen zetelende regering adviseerde over de 
vernieuwingen die zij voorstonden. 
Zeker vermeldenswaard over Frits Philips 
is zijn rol tijdens de oorlogsjaren. Als enige 
van de familie bleef hij achter in Nederland 
waar hij zo goed mogelijk leiding probeerde te 
geven aan het Philipsconcern en de 19.000 
personeelsleden. Vooral voor de Joodse 
werknemers spande hij zich bijzonder in. Toen 
de Jodenvervolging in Nederland steeds erger 
werd, liet Philips alle joodse werknemers 

naar Eindhoven komen. Daar werden ze, met 
toestemming van de Duitsers, ondergebracht 
in een afzonderlijke afdeling op het 
Philipsterrein, zogenaamd voor het verrichten 
van ‘kriegswichtige’ arbeid. Dit voorkwam dat 
deze joodse arbeiders werden gedeporteerd. 
Toen deze werknemers toch naar Kamp Vught 
werden afgevoerd, zorgde Philips dat daar 
een schijnindustrie werd opgezet waar de 
Philipsmensen lichte arbeid konden verrichten 
onder redelijke omstandigheden. Uit Eindhoven 
werd extra voeding aangevoerd, de zogenoemde 
‘Philiprak’. En zelfs toen de joodse werknemers 
alsnog op transport werden gesteld naar 
Auschwitz, wist Frits Philips ervoor te zorgen 
dat ze uit de handen van de Duitsers bleven. 
Hij richtte een radio-industrie op in Silezië, waar 
men dringend behoefte had aan vakmensen. 
Voor 382 van de 496 gedeporteerde Joden was 
dit de redding. Op 11 januari 1996 kreeg Frits 
Philips voor alle inspanningen voor zijn joodse 
werknemers op de Israëlische ambassade in 
Den Haag de Yad Vashem-medaille.

Robert Baeldestraat
Robert Baelde 
werd geboren 
op 22 juli 1907 
in Rotterdam. Al 
op jonge leeftijd 
toonde hij zijn 
warme en sterk 
sociale karakter. 
Zijn keuze voor 
de rechtenstudie 
was dan ook niet 
verwonderlijk. 
Baelde was 

leider van het werklozenwerk van het Vrijzinnig 
Protestants Verbond, bestuurslid van de School 
voor Maatschappelijk werk in Amsterdam en 
reclasseringsambtenaar, steeds actief op 
het gebied van sociaal-pedagogisch werk op 
godsdienstige grondslag. Tijdens de oorlog 
werkte hij in Rotterdam als advocaat en 
procureur. Daarnaast was hij secretaris van de 
Nederlandse Unie. Uitgangspunt van de Unie 
was om de nieuw ontstane situatie van bezetting 
te erkennen, maar tegelijk eensgezind te strijden 
voor het behoud van de Nederlandse waarden 
en voor vernieuwing van de maatschappij. 
Veel Nederlanders zagen in dit initiatief een 
protest tegen de NSB en dus eigenlijk ook 
tegen de Duitse bezetter. Tijdens zijn gijzeling 
op Beekvliet (vanaf 4 mei 1942) was Baelde 
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de grote organisator van het gigantische 
cursusproject aldaar. Lezingen, lessen in allerlei 
talen, voordrachten, causerieën, films: er was 
elke dag een enorme keus uit interessante 
bijeenkomsten, verzorgd door de gijzelaars 
zelf. Waarschijnlijk waren zijn werk voor de 
Nederlandse Unie én zijn afkomst uit Rotterdam 
(dáár immers had een verzetsgroep een aanslag 
gepleegd op een trein met Duitse verlofgangers) 
de reden dat hij tot de gijzelaars behoorde die 
op 15 augustus 1942 werden geëxecuteerd 
in de bossen van Goirle. Naast de Robert 
Baeldestraat in Sint-Michielsgestel zijn er ook 
straten naar hem vernoemd in Rotterdam en 
Goirle.

Seminarielaan

De Seminarielaan is de oorspronkelijke 
verbindingsweg tussen de Schijndelseweg en 
de hoofdingang van het kleinseminarie, die 
vanaf die hoofdingang verder overging in de 
Beekkant. Voor een goede verbinding tussen ‘de 
grote weg’ (de weg van Sint-Michielsgestel naar 
Schijndel) en het kleinseminarie was deze weg 
al in 1878/1879 verhard. De Seminarielaan was 
tot de jaren zeventig van de vorige eeuw een 
straat met slechts enkele huizen (o.a. nummer 
4, waar aanvankelijk de stoker en na de Tweede 
Wereldoorlog de tuinbaas van het seminarie 
woonden). Na die tijd is de bebouwing behoorlijk 
uitgebreid, onder andere door de aanleg van de 
Engelse tuin en ParkHage. Nog steeds geeft de 
beplanting met de grote bomen dit laantje een 
idyllische uitstraling. 

Valklaan
De Valklaan ligt op de plaats waar in de 
seminarietijd de in 1865 aangeplante 
kastanjelaan lag, die aangelegd werd als 
brevierlaan. De Valklaan is genoemd naar 
architect Valk. 
Hendrik Willem Valk werd geboren op18 
november 1886 in Elst. Hij was een van de 
belangrijkste architecten van het zogenoemde 
traditionalisme en bouwde vooral in het zuiden 
van het land veel woonhuizen, kerken, kloosters 
en pastorieën. Hij volgde nooit een opleiding 
tot architect. Na de ambachtsschool leerde hij 
het vak in de praktijk en via cursussen, zoals bij 
H.P. Berlage in Amsterdam. Vanaf 1918 woonde 
hij in ’s-Hertogenbosch, waar hij onder andere 
woonhuizen bouwde in de nieuwe wijk de 
Muntel. Valk had een hekel aan het gebruik van 
moderne bouwmaterialen. Hij gaf de voorkeur 
aan handgevormde baksteen en gemetselde 
gewelven. Ook liet hij zich sterk inspireren door 
aan oude voorbeelden ontleende vormen. In 
1930/1931 bouwde hij de Michaëlkerk in Sint-
Michielsgestel. In 1932 liet hij voor zichzelf 
een woonhuis bouwen op een oud bastion aan 
de Vughterweg: Villa Fort Anthonie, aan de 
rand van het Bossche Broek. In datzelfde jaar 
voltooide hij op Beekvliet twee nieuwe vleugels, 
één achter de voorbouw, de zogenoemde 
Valkbouw, met klaslokalen, lerarenkamers en 
een slaapzaal, én een grote studiezaal/aula, die 
zich bevond achter de rij met twaalf leilinden 
die nog steeds langs de Regent Smitsstraat 
tegenover het Duitse bos staan. 
Tijdens de bezetting werd Valk lid van de 
Duits-georiënteerde Kultuurkamer. Hij nam 
opdrachten aan van de Duitsers, omdat 
in de door hen gepropageerde ‘nieuwe 
vaderlandse architectuur’ de ambachtelijke 
baksteenarchitectuur bijzondere aandacht 
kreeg. En dat was helemaal in de stijl van Valk. 
Deze samenwerking met de Duitsers leidde 
ertoe dat hij gedurende de eerste jaren na de 
oorlog geen overheidsopdrachten kreeg. Maar 
vanaf 1948 was hij weer volop in beeld. In 1951 
realiseerde hij de door bouwbedrijf Van der 
Linden uitgevoerde verbouwing en uitbreiding 
van de 19e-eeuwse kapel van Beekvliet. Deze 
kreeg daardoor een totaal nieuw aanzien, zowel 
aan de binnen- als aan de buitenkant. Valk 
paste voor de plafonds van de kapel een door 
zijn broer Albert ontwikkeld prefabsysteem voor 
plafonds toe, het Perforasysteem. In 1969 stopte 
Valk met werken; hij overleed op 29 juli 1973 in 
’s-Hertogenbosch. 

Om de grote stoomketels en generatoren voor de nieuwe 

voorbouw van Beekvliet te kunnen aanvoeren werd in 

1905 op de Seminarielaan een aftakking van de tramlijn 

aangelegd vanaf de Schijndelseweg. (foto archief Piet 

Gooyaers)
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Vestdijkstraat
Simon Vestdijk 
werd op 17 
oktober 1898 
in Harlingen 
geboren. In 
1917 ging hij 
medicijnen 
studeren, 
slaagde in 1927 
en was tot 1933 
werkzaam als 
arts. Daarna 
legde hij zich 

geheel toe op zijn grote passie: het schrijven. 
Op 4 mei 1942 werd hij op last van de Gestapo 
als gijzelaar op Beekvliet geïnterneerd. De 
keus was op hem gevallen omdat de Duitsers 
vermoedden dat hij nogal sympathiek stond 
tegenover ondermijnende acties van het verzet. 
Hij had inderdaad geweigerd toe te treden tot 
de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. 
Vestdijk leed bij periodes zijn hele leven aan 
ernstige depressies. Hij wist van zichzelf ook 
heel goed dat hij geen held was en besloot 
alsnog, zij het gedwongen, te tekenen voor 
de Kultuurkamer. In ruil hiervoor werd hij op 1 
maart 1943 vrijgelaten, na van 25 januari tot 25 
februari 1943 opgesloten te hebben gezeten in 

het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen en daarna 
nog een paar dagen op Beekvliet. Het is goed 
te begrijpen dat veel van zijn medegijzelaars 
hem dit niet in dank afnamen. Voor Vestdijk 
betekende zijn gijzeling op Beekvliet toch een 
relatief vredige tijd in het bezette Nederland. 
Op een van de zolders van Beekvliet had hij 
voor zichzelf een hoekje ingericht waar hij zich 
ongestoord aan zijn schrijverswerk kon wijden. 
Enigszins dubbel is wel dat hij, zoals meerdere 
gijzelaars, de internering als positief ervoer. 
Ondanks de angst die hij had kon hij na zijn 
vrijlating in 1943 schrijven dat hij altijd een 
zekere heimwee zou blijven houden naar ‘dit 
leven in een besloten mannengemeenschap. 
Er is veel van een kloosterling in mij, naar ik 
ontdekt heb, met behoud van alle cynisme en 
joie de vivre natuurlijk’. 
Tijdens zijn verblijf op Beekvliet verzorgde 
Vestdijk ook lezingen voor zijn medegijzelaars, 
onder andere over Der Prozess van Franz 
Kafka en over dichtkunst. Zijn lezingen over 
dichtkunst verschenen na de oorlog in zijn werk 
De Glanzende Kiemcel. Direct na zijn vrijlating 
uit Beekvliet zegde hij zijn redacteurschap op 
van Groot Nederland, een Nederlands literair 
maandblad, dat in 1943 werd omgevormd tot 
een nationaalsocialistisch letterkundig tijdschrift 

De kastanjelaan rond 1965. Op de achtergrond is een stukje van de door Valk ontworpen kapel te zien. (foto Piet 

Bakermans; archief Jan Lurinks)
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waarin de Groot-Duitse literaire ambities werden 
uitgedragen. Het was zijn manier om toch zijn 
anti-Duitse houding te tonen.

Willem Sparkweg

Een van de beste grappen van het hele 
gijzelaarskamp was de quasi-serieuze Willem 
Spark-herdenking op 24 juni 1943. Tijdens 
hun gijzeling op Beekvliet tussen mei 1942 en 
september 1944 konden de vele notabelen 
zich tegoed doen aan een enorme overdaad 
aan lezingen en cursussen. De gegijzelde 
journalisten Rijshouwer en Wermeskerken 
verzuchtten. ‘…In het algemeen leed het 
intellectuele leven in Beekvliet aan overlading. … 
Men moest een verstandige selectie toepassen, 
wilde men niet aan algeheele uitputting ten 
onder gaan’. 
Beekvliet leek wel een soort Wikipedia: op 
elk gebied van wetenschap, kunst, techniek, 
muziek enzovoort was te midden van de 
gijzelaars wel een expert te vinden. Sommige 
gijzelaars ging dit echter behoorlijk de keel 
uithangen. De classicus en Homerus-vertaler 
dr. Onno Damsté besloot toen, samen met 
een paar medegegijzelden, een practical joke 
uit te halen. Hij was op het idee gebracht door 
de historicus professor Huizinga, die Damsté 
eens had gevraagd wie toch die Willem 
Spark was waarnaar de Willemsparkweg in 
Amsterdam was vernoemd. Damsté besloot 
het leven en werk van de ‘in onverdiende 
anonimiteit teruggezonken schenker van menige 
alomgeliefde melodie’, de musicus Willem 
Spark, te belichten. Dat gebeurde op 24 juni 
1943, precies op de honderdste sterfdag van 
William Horace Lawrence Spark (1800-1843), 
een Hollander van Ierse afkomst. Damsté 

vertelde zijn geboeide toehoorders over de 
grote muzikale aanleg van de jonge Spark, het 
schandaal dat ontstond toen hij moest trouwen 
met een veel oudere vrouw uit betere kringen, 
zijn verplichte deelname aan de Tiendaagse 
Veldtocht in 1831 en het lichamelijk lijden dat ten 
slotte op 24 juni 1843 een eind aan zijn leven 
maakte. Na de lezing speelden enkele gijzelaars 
ouvertures en sonates van dit miskend genie. 
Het maakte diepe indruk op de aanwezigen en 
eigenlijk durfde niemand te bekennen dat hij nog 
nooit van Spark had gehoord. Daarna volgde 
een theoretische uiteenzetting over Sparks werk 
en ten slotte verscheen een ‘achterkleinzoon’ 
van de kinderloos gestorven Spark, een 
gegijzelde advocaat, die als enige nog levende 
mannelijke nazaat van de grote muziekmeester 
een ereplaats had gekregen bij deze postume 
huldiging. Die vertelde ook maar weinig te 
weten over zijn overgrootvader. De aanwezigen 
applaudisseerden, stonden op maar kregen wel 
in de gaten dat ze voor de gek gehouden waren.
Maar wie was dan toch eigenlijk die Willem 
Spark? Nou, die heeft nooit bestaan. De 
Willemsparkweg in Amsterdam is vernoemd 
naar het Willemspark, en dat park is vernoemd 
naar koning Willem I. Aangezien de Duitsers 
niets moesten hebben van het Nederlandse 
koningshuis werden andere namen verzonnen 
voor Nederlandse  straatnamen met daarin 
de naam van een lid van het koningshuis. Er 
wordt beweerd dat het hernoemen van de 
Willemsparkweg voorkomen kon worden door 
te stellen dat hier niet koning Willem I werd 
bedoeld, maar de componist Willem Spark, 
maar dit verhaal lijkt onlogisch omdat alleen 
straatnamen met daarin levende leden van 
het koningshuis moesten worden veranderd. 
De lezingen tijdens de Spark-herdenking 
zijn in 1945 gepubliceerd onder de titel: The 
Spark papers, inhoudende de redevoeringen 
uitgesproken bij de Willem Spark-herdenking in 
‘Beekvliet’, Sint-Michielsgestel op 24 juni 1943’.
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1545-1563 Concilie van Trente: ieder bisdom wordt verplicht een eigen seminarie op te richten.

12 mei 1559 Instelling van het bisdom Den Bosch.

1568-1648 Tachtigjarige Oorlog.

1579-1795 De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  
 De Nederduits Gereformeerde Kerk is staatsgodsdienst.

1581 De rooms-katholieke eredienst in de Nederlanden wordt verboden.

1629 Inname van Den Bosch door Frederik Hendrik. Het bisdom Den Bosch houdt op  
 te bestaan. Het gebied wordt toegevoegd aan het bisdom Luik.  
 Een eigen seminarie is verder weg dan ooit.

1795-1806 De Bataafse Republiek: scheiding van Kerk en Staat.

1798 Volledige godsdienstvrijheid.

29 januari 1798 Oprichting van het grootseminarie in Den Bosch, vanaf 1799  
 op Nieuw-Herlaar in Halder.

15 april 1815  Officiële opening van het kleinseminarie van het latere bisdom Den Bosch  
 op Huize Veebeek in Berlicum.

1815 P. van de Ven is de eerste regent van het seminarie (drie maanden).

1815-1854 J.H. Smits is de tweede regent van het seminarie.

14 november 1817 Start van het kleinseminarie op kasteel Beekvliet in Sint-Michielsgestel.

september 1825  Koning Willem I laat Beekvliet sluiten n.a.v. de wens van de Liberalen  
 om het onderwijs aan de geestelijkheid te onttrekken.

2 november 1829  Het seminarie hervat zijn lessen op Beekvliet.

1852  Oprichting van Huize Ruwenberg voor jongens tussen 7 en 12 jaar als  
 voorbereiding op hun studie aan het kleinseminarie.

1853 Opnieuw instelling van het bisdom Den Bosch, mogelijk gemaakt door de  
 grondwetsherziening van 1848.

1854 Beekvliet krijgt eindelijk haar eigen kapel.

1854-1893 A. Kamp is de derde regent van het seminarie.

1865 Aanleg van de Engelse tuin, de Kastanjelaan en de begraafplaats.

1893-1908 A.T. Panken is de vierde regent van het seminarie.

1900 De Kleine Zusters van de H. Jozef uit Heerlen beginnen hun werk op Beekvliet.

1905-1907 Grote renovatie van de bestaande gebouwen en nieuwe voorbouw.

1908-1927 P.M. van den Heuvel is de vijfde regent van het seminarie.

1915 Beekvliets eeuwfeest. Planten van de gedenkeik die nog steeds vóór de voorbouw staat.

1932 Bouw van de Aula/Studiezaal en de Valkbouw door architect Valk uit Den Bosch,  
 die ook de Michaëlkerk heeft gebouwd.

1927-1949 A.J.A. Goijaerts is de zesde regent van het seminarie.

1939-1940 De gebouwen van Beekvliet worden gevorderd voor gemobiliseerde Nederlandse soldaten.

21 april 1942  Beekvliet wordt gevorderd door de Duitse bezetter.

1942-1944 Beekvliet wordt ruim 28 maanden gebruikt als gijzelaarskamp.

1949-1959 G.P.J. Bannenberg is de zevende regent van het seminarie.

1 september 1954  Beekvliet wordt officieel door het Rijk erkend als gymnasium.

1959-1964 J.C.P.A. van Laarhoven is de achtste regent van het seminarie.

1964-1970 A.J.J. Ooms is de negende en laatste regent van het seminarie

september 1965  Beekvliet wordt opengesteld voor externe leerlingen, jongens en meisjes.

1970 H. Kapteijns, docent Nederlands, is zes maanden waarnemend rector.

1970-2002 A.A.J. Wintjes is rector van Gymnasium Beekvliet.

juli 1972 Officiële sluiting van het kleinseminarie van het bisdom Den Bosch.

DE GESCHIEDENIS VAN HET KLEINSEMINARIE  
IN JAARTALLEN
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