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Voorwoord van de redactie

Het begon met een verhaal van Jan Heessels over zijn 
schooltijd op de jongensschool, hier in Gestel. Daar kwam, om 
dat verhaal in te bedden in een breder perspectief, de beknopte 
geschiedenis van die jongensschool bij. Frans van Dommelen 
had die jaren geleden al uitgezocht; te mooi om te laten liggen. 
En ja, doe dan de geschiedenis van de meisjesschool er ook 
maar bij. Ook die had Frans van Dommelen al ooit samengevat. 
Bij die artikelen mogen een paar schoolfoto’s natuurlijk niet 
ontbreken. Als reactie op de vorige Heertgang kregen we ook 
nog een paar foto’s die iets met Beekvliet te maken hebben en 
die gezien mogen worden. En zo groeide deze Heertgang uit tot 
een hopelijk boeiend werkje over scholen in Gestel.
Maar er was toch ook nog een oude school, waar zelfs een 
straat naar genoemd is? Inderdaad. Onderzoek daarnaar 
leverde een groot verhaal op over die school en het onderwijs 
in ons dorp. Te lang om in dit nummer te publiceren. Het komt 
later. Maar wel alvast een leuke “bijvangst”, over een hoog 
oplopende ruzie tussen de vrouwen van de hoofdonderwijzer en 
de veldwachter.
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In het najaar en de wintermaanden van 1993 schreef Jan Heessels onderstaande “(auto-)
biografische aantekeningen”, zoals hij ze zelf noemt. Het zijn zijn herinneringen aan zijn tijd op de 
Michaëlschool, die toen nog op het huidige Willem Alexanderplein stond; hij zat daar van 1956 tot 
1962. Deze aantekeningen, zo benadrukt de schrijver, moeten gelezen worden in de context van 
de jaren 50 en begin 60, toen er heel andere opvattingen over opvoeding van en onderwijs aan 
kinderen bestonden dan nu. 
Jan schreef zijn aantekeningen voor Ingrid Janssen, die hij kort daarvoor had ontmoet. Zij is 
de kleindochter van Th. Janssen, die de hoofdonderwijzer van de Michaëlschool was in de tijd 
dat Jan daar zat. Omdat haar opa stierf toen zij vijf was, had Ingrid weinig herinneringen aan 
hem.  Jan des temeer en hij besloot die op te schrijven. Hij stuurde ze op naar Ingrid en hoorde 
er niets meer over. Tot 2002, toen hij een telefoontje kreeg van een tante van Ingrid, mevrouw 
van Riel, een dochter van meester Janssen. Zij wilde “alleen maar laten weten, dat ze het zo’n 
mooi verhaal vond.” Ingrid bleek Jans verhaal verspreid te hebben op een familiefeest, waarop 
drie kinderen Janssen hun 40-jarige bruiloft vierden. Zodoende kwam het bij de familie van Riel 
terecht, bij de dochter van Th. Janssen, die getrouwd was met meester van Riel, die onderwijzer 
was op de Michaëlschool en waar Jan Heessels nog les van had gehad. Het verhaal kwam weer 
tot leven en zal bij velen levendige herinneringen oproepen.

al te best was voor het oude bouwwerk. Met 
enige regelmaat knalden er geglazuurde tegels 
van de gangmuren. Maar dit euvel was meer het 

Het hoofd der school
“Het hoofd der school”. Zo noemde mijn moeder 
hem altijd met enig ontzag. En zij was niet 
de enige. Het hoofd van de lagere school, de 
jongensschool dan, was een autoriteit in het 
dorp. Na de burgemeester, de pastoor, de dokter 
en de notaris kwam zo ongeveer het hoofd der 
school.
In onderwijskringen noemden ze hem ook 
wel hoofdonderwijzer of schoolhoofd. En niet 
bovenmeester zoals in Gemonde. Voor mijn 
gevoel was er dan ook een groot verschil in 
belangrijkheid tussen onze hoofdmeester, 
zoals hij meestal door de schoolkinderen werd 
genoemd, en de bovenmeester in dorpen als 
Gemonde. Daar hadden ze trouwens ook nog 
een onder-bovenmeester. lk kan mij met de 
beste wil van de wereld niet herinneren, wie 
van de gewone onderwijzers op onze school 
optrad als adjunct of plaatsvervanger van het 
schoolhoofd. Ongetwijfeld was er wel zoiets 
geregeld. Alleen heb ik er nooit wat van gemerkt. 
Het zegt waarschijnlijk iets over de persoon van 
het schoolhoofd.
Ons schoolhoofd was een krachtige en 
dominante persoonlijkheid, groot van stuk, met 
een streng uiterlijk, dat werd geaccentueerd door 
een zwaar brilmontuur, een korte brede snor 
en een bijna altijd aanwezige sigaar. Zijn zware 
stem deed de schoolmuren trillen, hetgeen niet 

HET HOOFD EN MIJN SCHOOL
Jan Heessels

Rechts op deze foto loopt Th. Janssen, hoofd van de 

Michaëlschool. Hij loopt hier samen met F. Schellekens, 

gemeentesecretaris en mevrouw Kamerbeek-Manders, 

de vrouw van de burgemeester, op het voetbalveld. 

De foto is gemaakt in 1961 tijdens de opening van 

sportpark Zegenwerp. (foto BHIC, indentificatienummer 

fotosm.1247)
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gevolg van het gehol van hele jongensklassen 
door de gangen, wanneer zij aan het begin 
van het speelkwartier of op het einde van een 
schooldag uitgelaten de school uitstormden. 
Dergelijk gedrag bracht de hoofdmeester 
overigens herhaaldelijk tot een donderpreek in 
de desbetreffende klas.

Bijzondere relatie
Mijn relatie tot het hoofd der school was van 
bijzondere aard. Zo heb ik het tenminste altijd 
gevoeld. Hoe deze ontstaan is, weet ik niet. 
Misschien vloeide ze voort uit de opvallende 
schoolprestaties van mijn oudste broer, die 
tot resultaat hadden dat deze een klas kon 
overslaan en al na vijfjaar de lagere school had 
afgerond.

Een tweede reden voor mijn bijzondere relatie 
tot het schoolhoofd lag in het gegeven dat wij 
op dezelfde dag jarig waren. D-day, 6 juni. Dit 
feit was aanleiding tot een vast jaarlijks ritueel. 
Naast de zak met 45 toffees, die ik in de klas 
mocht uitdelen, stuurde mijn moeder mij dan 
op pad met een doos sigaren in cadeaupapier. 

De gang van mijn klas naar de hoogste klas, 
waar het jarige schoolhoofd resideerde, zal mij 
vooral de eerste jaren heel wat vlinders in mijn 
buik hebben bezorgd. Iets van trots, iets van 
spanning, maar ook iets van angst. lk liep op de 
punten van mijn schoenen over de granieten 
gangvloer en klopte bijna onhoorbaar op het 
gekleurde matglas van de klasdeur.
lk kan niet precies vertellen wat er daarna 
gebeurde. Wel is mij het beeld bijgebleven van 
de statige gestalte van de hoofdmeester, die 
diep over mij heen boog en met belangstelling 
luisterde naar wat ik te melden had. De sigaren, 
bij hem altijd welkom, werden in dank aanvaard. 
Ik denk dat hij de kinderen in zijn klas betrokken 
zal hebben bij de ceremonie, die daar overigens 
niet mee was afgelopen.
Tegen het einde van de schooldag kwam hij 
onverwacht mijn klas binnen en troonde mij met 
de nodige drukte het lokaal uit, naar buiten naar 
een van de kleine kruidenierswinkeltjes in de 
buurt van de school. Toen ik klein was, was er 
op elke straathoek wel zo‘n winkeltje. Hij praatte 
daar even met de kruideniersvrouw, die Drieka 
van de Ven heette, legde de situatie uit en kocht 
dan voor mij een brede chocoladereep met 
krenten van het merk Mekka. Zo’n reep in blauw 
papier met gouden letteropdruk kostte toen wel 
twee kwartjes, twee keer zoveel als een Mars. Ik 
was natuurlijk apetrots en dankbaar.
Dit ritueel herhaalde zich jaar op jaar. Bij 
dit verjaardagsverhaal hoort overigens nog 
een kleine anekdote, die mijn moeder later 
regelmatig placht te vertellen. Toen ik namelijk 
na mijn eerste verjaardag op school opgetogen 
thuiskwam, vroeg Stien, onze hulp in de 
huishouding, mij hoeveel jaar het hoofd der 
school vandaag wel niet geworden was. “Ik 
geloof dat hij zesenzeventig wordt”, was mijn 
antwoord. Achteraf moet hij toen negenenvijftig 
zijn geworden. Als je net zeven bent, vind je 
iedere volwassene oud.

De Ceintuurweg
Alles bij elkaar ben ik een paar keer bij de 
hoofdmeester thuis aan de Ceintuurweg 
geweest. De eerste keer staat me nog 
helder voor de geest. lk zal toen in de derde 
klas hebben gezeten. In de buurt van de 
hoofdmeester woonde een meneer, die 
verbonden was aan het Instituut voor Doven. 
Dat grote instituut in ons dorp, dat in de 
volksmond “De Stomschool” heette, was een 
schoolinternaat voor dove kinderen. Normaal 

De broers Jos, Jan en Rien Heessels op een schoolfoto 

uit het schooljaar 1958-1959. Jan zat toen in de derde 

klas. (foto uit familiearchief Jan Heessels)

De wikkel voor de Mekkareep werd ontworpen door 

Herman C.J. Bulder, die ook het bekende doosje van 

Dungen Jamaica Rumbonen ontwierp: de man met het 

ezeltje onder de palmboom. (bron: www.noviomagus.nl)
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gesproken merkte je er weinig van. Je kwam er 
niet zo gauw. Het was een wereld op zichzelf, 
een stille wereld achter een brede gracht. Soms 
zag je een groep dove jongens of meisjes 
klassikaal een wandeling maken door het dorp 
onder begeleiding van een broeder of een non. 
Wij als dorpskinderen hadden dan altijd de 
neiging om een beetje weg te kruipen voor de 
vreemd naar elkaar gebarende kinderen. We 
vonden ze eigenlijk niet helemaal normaal. Alsof 
wij dat wel waren…

Die meneer uit de buurt van de Ceintuurweg, 
een van de eerste niet-religieuze docenten op 
het Instituut en uiteraard “import” in ons dorp, 
was de aanleiding voor de bijeenkomst bij de 
hoofdmeester thuis. Hij was daar uiteraard 
ook en nog een paar andere volwassenen. 
Zo herinner ik mij de echtgenote van een 
neerlandicus, Harrie Kapteijns, voorzover ik kan 
nagaan de eerste autochtone Gestelnaar, die de 
doctorsgraad had gehaald. Bovendien net als 
zijn vrouw Bertje een heel aimabel mens.
Behalve de grote mensen en ik was er nog een 
stel kinderen, jongens en meisjes, van elke 
soort een stuk of acht. En volgens toenmalig 
gebruik zorgvuldig geselecteerd, dat wil 
zeggen afkomstig uit de zogenaamde kansrijke 
groepen van de samenleving. Zo waren er 
de dochter van de neerlandicus, de zoon van 
de gemeentesecretaris die later een van mijn 
intiemste jeugdvrienden zou worden, de zoon 
van de directeur van het postkantoor en ik 
natuurlijk. De dochter van het schoolhoofd 
serveerde voor iedereen een kopje thee 
met een koekje. Ik vond het allemaal uiterst 
indrukwekkend, zo bij het schoolhoofd thuis.
Het bleek de start van een experiment. Zo 
heb ik het mezelf althans later uitgelegd. 
Een schooljaar lang zouden we een 
woensdagmiddag in de twee weken naar het 
Instituut gaan. Met zijn achten uit het dorp 
mochten we komen spelen met even zoveel 
dove jongens. Voor de meisjes gold hetzelfde 
met hun seksegenoten. Zo maar op dat 
grote ontoegankelijke Instituut. In een echte 
gymzaal, op een heus voetbalveld, in een 
echt handenarbeidlokaal, in een rijkelijk van 
speelgoed voorzien dagverblijf. We genoten met 
volle teugen. Op onze school was het daarmee 
vergeleken echt behelpen. En die dove jongens 
waren echt wel normaal. Bovendien pakten 
ze ons volledig in op het voetbalveld en in de 
gymzaal. Waar trouwens niet?

Het hoofd als klassenonderwijzer
Als klassenonderwijzer heb ik het schoolhoofd 
nooit gehad. Op enig moment werd gebroken 
met de stelregel dat de zesde klas aan hem 
was voorbehouden. Toen het aantal leerlingen 
groeide, ten gevolge van de naoorlogse 
geboortegolf, en er in de vierde en vijfde 
klas te veel leerlingen kwamen, werden die 
twee klassen gesplitst. De beste leerlingen 
uit de klassen vier en vijf kwamen in een 
combinatieklas, waarover mijnheer Janssen zich 
ontfermde. Juist in dat jaar begon mijn jaargang 
aan de zesde klas. Wij schoven juist langs hem 
heen, hetgeen niet wil zeggen dat wij geen les 
van hem hebben gehad. 

Toen ik nog in de eerste klas zat, verving hij 
enkele dagen onze eigen meester, toen deze 
ziek thuis was. Het enige wat mij daarvan is 
bijgebleven, is een minder aangenaam voorval 
onder de leesles. Klassikaal lazen we een 
boekje over drie kabouters, Pim, Pam en Pom. 
Ik kreeg de beurt een stukje hardop te lezen. 
Ik las voor: “Wie kijkt daar door de ruit?” In het 
boekje stond: “Wie kijkt daar door het raam’?” 
De hoofdmeester vroeg mij de zin te herhalen. 
Dat deed ik: “Wie kijkt daar door de ruit?” Hij 
werd boos. Ik begreep niet waarom en las nog 
eens: “Wie kijkt daar door de ruit?” Het eindigde 
met een eerste pijnlijke kennismaking met de 
handen van een van mijn leermeesters.
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Het zou daar gedurende al die jaren niet bij 
blijven, al moet het aantal tikken, dat ik die zes 
jaar heb opgelopen niet worden overdreven. 
Duidelijk is wel dat het toepassen van fysiek 
geweld door onderwijzers op hun bloedjes van 
leerlingen in 1956 en de jaren daarna nog een 
alledaags verschijnsel was.
Zelf voelde ik de lichamelijke pijn veel minder 
dan de geestelijke. Ik voelde me na zo’n klap, op 
de enkele keer na dat mijn gedrag er om vroeg, 
in mijn ziel geraakt. Mijn ouders voedden op 
zonder het gebruik van handen en voeten. Mijn 
karakter had zich daarop ingesteld.
Het voorval versterkte mijn gereserveerde 

houding tegenover het hoofd der school. lk 
ging ook beter begrijpen waarom hij door de 
schoolkinderen wat oneerbiedig en met een 
knipoog naar zijn achternaam “de hoofdjan” 
werd genoemd.

Het hoofd als hoofd
Na de eerste klas zag ik de hoofdmeester 
voorlopig alleen nog in de hoedanigheid van 
zijn functie. Wandelend door de schoolgangen 
en over het schoolplein, pratend met de andere 
schoolmeesters. Af en toe ingrijpend, als er zich 
een vechtpartijtje of zoiets op het schoolplein 
voordeed. Oplettend toekijkend, als de hele 
school zich bij wat voor feestelijke gelegenheid 
dan ook ter kerke begaf. Dat gebeurde nogal 
eens. In dat verband herinner ik mij ook nog heel 
goed de feestdag van Christus Koning of het 
Heilig Hart van Jezus, ergens in juni. Meestal 
was het dan erg warm.
In de schoolgang precies tegenover de ingang 
stond een kolossaal heilighartbeeld op een 
hoge sokkel. Overheersend groen van kleur, 
strak van vorm, de verticale lijnen voerden de 
boventoon, modern in zijn soort. Op die rooms-
katholieke feestdag bleven de schooldeuren na 
het speelkwartier, dat duurde van kwart voor 
elf tot elf uur, wijd openstaan. We moesten ons 
klassikaal in rijen opstellen. Zo werd het hele 
schoolplein gevuld met jongensrijen, allen met 
de neus richting heilighartbeeld gericht. Of er 
nog geestelijkheid aan te pas kwam, weet ik 
niet meer. In ieder geval was het schoolhoofd 
nadrukkelijk en hoorbaar aanwezig, als het “Aan 
U, o Koning der Eeuwen” werd aangeheven.
Het gekke wil dat dit heilighartbeeld een jaar 
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of vijftien later bij mij thuis belandde. Hoe dat 
kwam, is mij nooit duidelijk geweest. Voorzover 
ik weet heeft mijn vaders aannemersbedrijf 
nooit wat van doen gehad met de sloop van 
de Michaëlschool. lk vermoed dat het beeld bij 
ons terecht is gekomen om het van de sloop 
te redden. Het heeft enkele jaren ergens in 
een hok gestaan. Als ik daar kwam, dwaalden 
mijn gedachten automatisch af naar de lagere 
schoolperiode. Als je voor straf de klas uit moest 

de gang op, moest je jezelf voor onbepaalde tijd 
aan de voet van dat beeld parkeren. Tot nader 
order. En nu stond ik ergens in een opslagruimte 
oog in oog met het heilighartbeeld. Het kon 
verkeren.
Uiteindelijk is het beeld afgevoerd richting 
bisdom. Het verhaal was dat het naar het 
Catharijneconvent in Utrecht zou gaan. Ik heb 
geen idee of dat werkelijk is gebeurd.

Een detail uit een luchtfoto uit 1962, waarop de Michaëlschool te zien is. 

De jongensschool stond op het huidige Willem Alexanderplein. De toegang lag recht tegenover het kerkhof, waar 

nu de houten schutting bij de benzinepomp staat. De grote boom achter de pilaster van de kerkhofpoort is als enige 

overgebleven van alle bomen die in carrévorm voor de school stonden. (foto heemkundevereniging)
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De school
Met de sloop van de school verdween een 
markant gebouw uit het hart van ons dorp. Dat 
hart zag er aardig en vriendelijk uit, maar was 
arm aan beeldbepalende bebouwing. Van wat er 
was, is ook veel verdwenen, het postkantoor, het 
klooster, maar ook de jongensschool. Bovendien 
had die school met aan- en bijgebouwen een 
belangrijke functie in de gemeenschap. Een 
korte beschrijving.

Het complex lag aan de belangrijkste straat in 
ons dorp, niet ver van de kerk, pal tegenover 
het kerkhof. Het had een toegankelijk karakter. 

Van de straat af werd het schoolterrein begrensd 
door een laag muurtje. Daar midden in zat 
een even laag hek, dat toegang bood aan het 
schoolterrein. Na het passeren van het hek 
liep je over een brede, bestrate pad. Aan de 

weerszijden daarvan lag een met wat wild gras 
begroeid stuk grond, waar weinig mee gebeurde. 
Op een gegeven moment zijn op het rechter stuk 
twee houten noodlokalen geplaatst. lk heb daar 
mijn eerste jaar lagere school doorgebracht.
Het stenen pad eindigde midden op een groot 
schoolplein. Dat plein was uiteraard geplaveid 
en verder helemaal zonder bebouwing en 
opstanden. 
Wel stonden er voor de school, in een 
u-vorm, imposante hoge bomen. lk schat in 
dat het lindebomen waren. Hun omvang doet 
vermoeden dat zij kort na de ingebruikname 
van het schoolgebouw in 1911 daar zijn geplant. 
Eén boom, midden in de rij aan de rechterzijde, 
had een stam, die duidelijk dikker was dan de 
rest. Deze boom had daarmee een magische 
uitwerking op de jeugd. Het werd het begin- en 
eindpunt, het tikpunt van vele spelletjes.
Achter de bomenrij over de hele breedte van 
het schoolplein stond de school. Een groot 
gebouw, één bouwlaag met kap, maar toch 
hoog. De ingang in het midden. Links en rechts 
lokalen met hoge ramen, aan de beide uiteinden 
voorzien van een hogere kopse gevel. Achter de 
linker gevel bevonden zich het klaslokaal en de 
werkkamer van het schoolhoofd.
Achter de gevel aan de rechterzijde bevond zich 
de enige sociaal-culturele accommodatie van 
ons dorp, het patronaat. Waarschijnlijk eigendom 
van het kerkbestuur. Overdag in gebruik als 
gymnastieklokaal voor jongens én meisjes. Dat 
was me wat, als er zich een meisjesklas onder 
het speelkwartier richting patronaat spoedde, 
voorzien van juf en of non. Een hele meute 
jongens vormde een escorte aan weerskanten 
van die meisjesrij. Meisjes kwamen van een 
andere planeet.
’s Avonds en in het weekend was het patronaat 
het centrum van het verenigingsleven. 
Uitvoeringen van toneel, zang en ballet. 
Sinterklaasmiddagen van de Katholieke 
Arbeidersbeweging. Oefen- en wedstrijdlokaal 
voor de volleybalclub in oprichting. Jaarlijkse 
fancyfair met rad van avontuur van de 
jeugdbeweging. Later ook nog centrum van het 
jeugdcarnaval. Het gebeurde allemaal in dat 
patronaat op diezelfde planken vloer.
Hiermee is nog niet alles verteld. In de buurt van 
dat patronaat stond ergens bezijden
het schoolplein het clubhuis van de K.A.J., 
de Katholieke Arbeidersjeugd. Een vreemd 
gebouwtje, dat de nishut werd genoemd en 
volledig was opgetrokken uit zinken golfplaten. 

Achter garage van Engelen staat een slordig muurtje 

als afscheiding met het WillemAlexanderplein. Dat 

was oospronkelijk de achtermuur van het toiletgebouw 

van de jongensschool. Samen met de boom is dit 

het laatste overblijfsel van de Michaèlschool die op 

het Willem Alexanderplein stond. (foto januari 2016, 

heemkundevereniging, Thijs Braam, getipt door Frans 

van Oorschot, oud-onderwijzer van de Michaèlschool)
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Voorbij het patronaat was er een pad, dat 
leidde naar de achterkant van de school. 
Daar stroomde de Dommel. Waar de Dommel 
stroomde, was het dorp mooi. Beekdal. Aan de 
overkant van de Dommel zag je in de verte de 
machtige bebouwing van het doveninstituut. lk 
heb dat vaak kunnen zien. Want als je bij de 
verkennerij was, dan kwam je achter de school. 
Een steile ijzeren trap aan de buitenkant van het 
schoolgebouw leidde naar de accommodatie 
van de verkennerij, boven op de zolder van 
de school. Drie plezierige jaren vertoefde ik 
als welp op en in de buurt van die zolder. De 
Michaëlschool, het patronaat, het werd een 
gebouw dat voor mij geen geheimen meer had. 
Het oud-papierhok, de c.v.-ruimte, we hebben 
het allemaal verkend.

Terug naar het hoofd
Vanaf de derde klas herinner ik mij het 
schoolhoofd als regelmatig bezoeker van der 
klas. Meestal stapte hij onverwachts, het was 
althans ons leerlingen niet aangekondigd, het 
lokaal binnen. Hij toetste dan steekproefsgewijs 
de leerprestaties van de kinderen en daarmee 
de inzet van de onderwijzer. Hij schreef 
een moeilijke som op het schoolbord en 
commandeerde een van de kinderen deze 
te komen oplossen. lk kreeg altijd, zonder 
uitzondering, een beurt. Zo kreeg ik de opdracht 
het woord “onmiddellijk” op het bord te schrijven. 
Dat ging vanzelfsprekend fout, want twee d’s 
en twee ellen leken mij rijkelijk veel. Bij een 
volgend bezoek een tijdje later herhaalde 
het schoolhoofd dezelfde opdracht onder de 
toevoeging: “Als je het nu weer verkeerd doet, 
krijg je een enorme schop onder je achterstel” 
Daar ging ik met het krijtje over het bord. 
Aarzelend. Traag en nadenkend schrijvend. Hoe 
zat het ook al weer? Toen ik de tweede el weer 
oversloeg, voelde ik een schoen neerdalen op 
mijn zitvlak. Onder briesende verwensingen 
zocht ik een goed heenkomen naar mijn bank.
De derde klas werd voor mij trouwens bijna een 
traumatisch jaar. Alles begon normaal en verliep 
naar wens. Totdat de vaste onderwijzer langdurig 
uitviel door ziekte. Meneer Janssens -met drie 
“essen”, bijgenaamd het “Pierejantje”- was een 
vriendelijke, zachtaardige meester. Een man 
naar mijn hart. Maar ergens tussen Kerstmis 
en Pasen sloeg het noodlot toe. Er kwam een 
nieuwe, jonge onderwijzer, meneer de Laat uit 
Gemonde. Het klikte al vanaf de eerste minuut 
niet tussen hem en mij. lk heb geen flauw idee 

hoe dat kwam. Maar mijn prestaties kelderden. 
Mijn hoge punten verdwenen als sneeuw voor 
de zon. Ik zag het niet meer zitten op school. Na 
een griepje wilde ik niet meer terug. lk zeurde er 
bij mijn moeder steeds weer een dagje bij. Na 
enkele dagen zag ze in dat dat niet de goede 
oplossing was en duwde ze door. lk moest de 
volgende morgen naar school. Maar ik kwam om 
twaalf uur weer huilend thuis. Ze snapte er niets 
van.
Toen heeft ze haar jas aangetrokken en is naar 
de Ceintuurweg gefietst, naar het hoofd der 
school. Deze zat thuis aan de lunch. Maar niet 
alleen. Blijkbaar aten de onderwijzers van buiten 
het dorp bij hem thuis hun boterhammetje op. 
Meneer van Riel, die ik in de vijfde klas zou 
krijgen. Maar ook meneer de Laat. Met bonzend 
hart deed mijn moeder haar beklag. Het hielp. 
De relatie verbeterde. Echt goed is die niet meer 
geworden. Daar was -gelukkig- de tijd te kort 
voor.

De villa
De vierde klas werd een heel plezierig jaar. Het 
jaar van admiraal Mieneke de geit.

De school was uit zijn jasje gegroeid. Er werd 
aan dependancevorming gedaan. Vlak bij mijn 
ouderlijk huis, de hoek om, stond een enorme 
villa met een onmetelijk grote tuin. Deze villa 
was daar in 1904 neergezet als praktijkwoning 

Een schoolvriend van Jan Heessels 
was Paul Schellekens, zoon van de 
gemeentesecretaris, kortweg “de sik”. 
Toen Paul op een bepaald moment uitriep: 
“Ik ben de admiraal!”, reageerde een 
klasgenoot snedig: “Admiraal Mieneke de 
geit zeker?” Deze uitspraak is dat jaar nog 
vaker gehoord.
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voor de plaatselijke huisarts. Eind jaren vijftig 
boden de nabestaanden van de toen reeds lang 
overleden dokter het riante gebouw te koop aan. 
Achteraf heb ik beredeneerd dat de gemeente 
een actief aankoopbeleid gevoerd moet hebben. 
Zij werd eigenares van het kolossale pand. Met 
welk doel weet ik niet. Het laat zich raden dat de 
villatuin een zeer aantrekkelijke locatie was voor 
een interessant woningbouwproject. Maar zover 
kwam het niet. Rond 1960 waren er in de villa 
allerlei losse activiteiten ondergebracht. Zo heeft 
het kruiswerk er een tijdje gezeten, had een 
aannemersbedrijf in kabelwerken er een kantoor 
en werd er vergaderd door het maatschappelijk 
werk. Ook bewoonde een wat ouder echtpaar 
zonder kinderen er een paar kamers, 
waarschijnlijk om op het boeltje te passen.
En er kwam een klaslokaal van de 
jongensschool. De al wat oudere onderwijzer 
Christje Spierings werd belast met de zorg 
over een klas met twintig derde- en tien 
vierdeklassers. Ik hoorde bij die tien. Het werd 
een zalig jaar. Nog geen honderd meter lopen 
van huis.
In de klas bij die heel zachtaardige Christje 
Spierings, wiens oudere kinderen bij mij thuis 
over de vloer kwamen voor grotere broers en 
zussen. Hem had ik trouwens ook in de tweede 
als onderwijzer gehad. De groep was globaal 
volgens de heersende normen geselecteerd op 
afkomst en leerprestaties. Voor Christje moet het 
ongetwijfeld een gemakkelijk jaar zijn geweest. 
Ook hij woonde vlak bij “de villa”. Hij kon zelf 
elke morgen de gaskachel in het klaslokaal op 
de eerste verdieping aansteken. Zo rond tien 
uur kwam de bewoonster van de villa een kopje 
koffie voor hem brengen. Een klasje van dertig 
betrekkelijk rustige kinderen was zogezegd een 
makkie.
Feitelijk was er maar één punt van zorg. Zo af 
en toe kwam de hoofdmeester poolshoogte 
nemen. Ik kan mij van die bezoeken in dat jaar 
overigens weinig spectaculairs herinneren. 
Paul Schellekens was als enige in staat 
‘s-Hertogenbosch foutloos met komma-es, 
streepje, hoofdletter en es-ce-ha aan het einde 
te schrijven. Meester Janssen kon tevreden 
terugkeren naar zijn hoofdkantoor. Alles draaide 
volgens wens op het filiaal. Als dictee schreven 
we uitnodigingen uit voor een ledenvergadering 
van de voetbalclub. Christje was secretaris van 
het voetballen. We kregen verkiezingsfolders 
van de Katholieke Volkspartij (KVP) mee om 
op nummer eén van lijst één te stemmen. Ik 

stopte alle brievenbussen in onze straat vol 
met Romme1. Christje zat in het bestuur van 
de KVP. Intussen genoten wij van de dagelijkse 
voetbalpartijtjes onder het speelkwartier in de 
enorme tuin van de villa. De tuin, die na ons 
weer bezit zou worden van burgemeesters- en 
ministersfamilies.

Van Riel
Toen we op de vijfde op de gewone school 
terugkeerden, was dat wel even wennen 
met al die drukte om je heen. We werden 
daarin daadkrachtig bijgestaan door onze 
nieuwe meester, Van Riel. Jong, enthousiast, 
dynamisch, zo goed als nieuw -het derde jaar- 
op onze school, Bosschenaar, autobezitter, kort 
Amerikaans-, oftewel bebop geknipt, pijproker. 
Een opvallende persoonlijkheid, ook in de klas. 
Goed uitlegger, uitnemend verteller. lk zie nog 

Op 11 juli 1302 versloeg een gelegenheids-
leger van Vlaamse ambachtslieden bij Kortrijk 
een goed georganiseerd leger van Franse 
ridders. De Vlaamse strijders roofden na de 
slag de gulden (met goud bezette) sporen 
van de gesneuvelde ridders. Sinds 1973 is 11 
juli in Vlaanderen een officiële feestdag.
De slag vloeide voort uit de spanningen 
tussen de Franse koning en de graaf 
van Vlaanderen. Bovendien waren er 
in de steden als Brugge en Gent grote 
spanningen tussen de kooplieden (Leliaarts, 
gesteund door de Franse koning) en de 
ambachtslieden (Klauwaarts, gesteund door 
de Vlaamse graaf).
Beenhouwer (slager) Jan Breydel en wever 
Pieter De Coninck speelden een hoofdrol in 
de opstand die tot de slag leidde en vochten 
daarin mee.
Uitgebreide beschrijvingen zijn te vinden op 
internet, onder andere op Wikipedia.

1 Carl Romme was destijds de politiek leider van de K.V.P.
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steeds de koene daden voor me van Jan Breidel 
en Pieter de Koninck in de Guldensporenslag, 
maar ook de verzengende hitte op de Spaanse 
hoogvlakte, waar hij in de grote vakantie met 
zijn auto overheen was getrokken. Voor ons 
was hij gewoon een spannend jongensboek. 
Bij hem was naar school gaan een feest. Zeker 
voor leergierige jongetjes als ik. Ook al riep hij 
om twaalf uur na de schoolbel altijd: “Zo, en nu 
allemaal vlug naar moeders pappotten”.
“Zorg maar dat je net zo’n mooie krullen krijgt 
als je vader”, heeft hij eens tegen mij gezegd, 
toen hij er achter was wie mijn pa was. De 
plaatselijke aannemer, die het bouwkundige 
onderhoud verzorgde van parochiekerk, klooster 
en scholen, was in zo’n dorp iemand die je vaak 
zag. Veel heb ik van meester van Riel geleerd, 
maar die krullen heb ik nooit gekregen. Jammer.

Meester van Riel is in mijn eerste herinnering 
blijven bestaan als een imposante, grote, 
breedgeschouderde man. Later toen ik zelf 
volwassen en daarbij minder groot van stuk was, 
ben ik daaraan gaan twijfelen. Een kind heeft 
de neiging de indruk, die een mens achterlaat, 
te vertalen in zijn fysieke omvang. Met enige 
dierbaarheid heb ik bij mijn persoonlijke 

bezittingen een ansichtkaart uit het toenmalige 
Joegoslavië van Tito bewaard, die onze grote 
meester van Riel na afloop van het schooljaar in 
de grote vakantie naar mij heeft toegestuurd. Ik 
denk dat al zijn leerlingen van dat jaar zo’n kaart 
hebben ontvangen.
Van de bijzondere inbreng van het hoofd der 
school gedurende dit vijfde schooljaar staat 
mij niets voor de geest. De hoofdjan liep zijn 
aanstaande schoonzoon niet voor  de voeten. 
Dat zich een familierelatie ontwikkelde tussen 
de meesters Jansen en van Riel, wisten wij toen 
uiteraard nog niet, al zou dat niet lang duren. 
Want het jaar daarop trouwde van Riel met een 
dochter van Janssen en dat werd gevierd. Op 
dat moment begrijp je pas waarom meester 
van Riel zijn lunchpauzes doorbrengt aan de 
Ceintuurweg. Dat was al begonnen, toen ik in de 
derde zat.

De zesde
Dat laatste jaar, in de zesde klas werd in meer 
opzichten een rommelig jaar, waarin door 
sommigen van ons hard gewerkt moest worden. 

De klas was een rommeltje. Er zat een rij 
vijfdeklassers bij, die niet meer in de overvolle 
eigenlijke vijfde klas bij meester van Riel 

André Schoones 
werkte als 
onderwijzer op de 
Michaëlschool van  
1 januari 1968 tot  
30 april 1976. Daags 
daarna begon hij als 
hoofdonderwijzer op 
de H. Hartschool, 
de meisjesschool 
die toen nog in het 
klooster zat. Hij 
ging 1 januari 1978, 
onder een nieuw 
schoolbestuur, 
mee naar de 
nieuwe gemengde 
basisschool “De 
Beekhof” aan de 
Irenestraat, waar 
hij tot 2004 bleef 
werken.

Het onderwijsteam van de Michaëlschool circa 1970. Op de achtergrond de oude 

jongensschool aan de Nieuwstraat. Van twee onderwijzers, Martien en Christ 

Spierings heeft Jan Heessels nog les gehad. Van links naar rechts: Antoon ter 

Stege, Martien Spierings (de frat),  André Schoones, Jan van de Laak,  Christ 

Spiering (Kriesje Krul), Ad Steenbakkers, Thea van Muyen, Piet Linthorst, Frans van 

Oorschot. (foto archief heemkundevereniging)
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paste. Volgens mij waren het niet de slimsten. 
De zesdeklassers waren in twee groepen 
verdeeld. De kleinste ervan telde ongeveer 10 
tot 12 jongens en werd met enige eerbied “de 
opleiding” genoemd. De opleiding om “door 
te Ieren”, om toelatingsexamen te kunnen 
doen voor MULO of lyceum. Het waren de 
geluksvogels, afkomstig uit het kansrijke deel 
der natie. Ik zat bij “de opleiding”. De andere 
groep zesdeklassers werd natuurlijk ook 
opgeleid, maar nam genoegen met LTS of 
landbouwschool. Een enkeling was helemaal 
niet van plan de stap naar het vervolgonderwijs 
te zetten en zou op de lagere school blijven 
hangen tot hij vijftien jaar werd, de leeftijd, 
waarop men niet meer leerplichtig was. 
Daarmee kom ik op de vierde groep in de klas. 
Achterin zaten namelijk nog een stuk of zes 
jongens, die al dertien of veertien jaar waren. 
Zij zaten daar hun leerplicht uit om vervolgens 
de fabriek in te verdwijnen. Of als sjouwer in 
de bouw. Als in de herfst de bladeren vielen en 
het schoolplein bedolven raakte onder een dik 
bladerdek, dan werd deze groep aan het werk 
gezet. Met grote bezems veegden zij dan in een 
paar dagen het hele plein schoon. Niemand had 
daar moeite mee. De knapen voelden zich even 
losgelaten, de onderwijzer miste tijdelijk een 
stelletje lastpakken.

Maar alles bij elkaar was het een rommeltje. Dat 
rommeltje begon onder de bezielende leiding 
van de andere, de strenge, meester Spierings, 
Martien, door ons “de frat” genoemd. Hij was 
een jongere broer van Christje, die de bijnaam 
“Kriesje Krul” had. Martien hield er flink de wind 
onder en was evenmin afkering van lichamelijke 
straffen. Ik voel nog steeds de tikken, die hij op 
mijn hoofd liet komen, waarbij hij zijn ring als 
slagwapen hanteerde. Niettemin was hij bezield 
bezig. “Gaat zo door en gij zult spinazie eten”. 
Na de kerstvakantie was de jongere meester 
Spierings verdwenen. lk weet nog niet waarom. 
De rest van het jaar hebben we hem niet meer 
gezien. Er werden noodverbanden gelegd. 
Christje Spierings kwam voor onze klas te staan.

“De opleiding”
Vooral “de opleiding” kreeg volop de aandacht. 
Na schooltijd werden we extra bijgespijkerd. 
Twee keer per week extra taal, twee keer per 
week de beginselen van het Frans. “Le chien 
de Pierre et la poupée de Marie”. Daarvoor 
sprong de familie Janssen bij. Dat wil zeggen, 

hoofdmeester Janssen nam na schooltijd de 
extra lessen Frans voor zijn rekening en meester 
van Riel de extra taallessen. 
We genoten van de nieuwe betrokkenheid van 
ons idool van het jaar daarvoor. Wij hingen aan 
zijn lippen. Rekenkundig en taalkundig ontleden, 
we deden niets liever.
Hij vertelde een heleboel om de les heen. Over 
het toelatingsexamen, over vakanties, over de 
politiek, over zijn trouwplannen. Ja, meester 
van Riel ging trouwen. Met de dochter van de 
hoofdonderwijzer. Dat konden wij niet zomaar 
voorbij laten gaan. Wij legden geld bij elkaar 
voor een platenbon en gingen naar de receptie. 
Voor het eerst van mijn leven ging ik naar een 
receptie. In café Pas Buiten. We waren nog met 
een stuk of zes. We dronken er limonade.

Bij Frans was het allemaal wat minder gezellig. 
Op het scheiden van de markt kreeg ik toch 
nog les van de hoofdonderwijzer. Twee keer 
in de week zaten we van vier tot vijf met acht 
tot tien kinderen bij hem in de klas. In de 
tussentijd waren er al een paar afgehaakt uit 
“de opleiding”. Meester Janssen had zijn bureau 
vast tegen de eerste bank van de middelste 
rij geschoven. lk zat op de eerste bank. Oog 
in oog. lk voelde mij allerminst op mijn gemak. 
Gelukkig duurde het maar een uur. Toen ik 
eens stiekem op mijn horloge zat te gluren om 
te kijken hoe lang de bevrijding nog op zich liet 
wachten, was een enorme uitbrander mijn deel.
Toch poogde hij wel sfeer te scheppen. Hij liet 
merken dat hij ons serieus nam. Wij waren 
tenslotte de kaderelite van de school. De school 
moest toch leverancier zijn voor MULO en Sint 
Janslyceum. Janssen trok aan zijn sigarenpeuk 
en vertelde een mop. Een boer ging naar het 
gemeentehuis om uitstel te vragen voor de 
militaire dienst van zijn zoon. Hij moest daarvoor 
een formulier invullen. Achter “geslacht” schreef 
hij “een varken”. Een royale schaterlach gaf aan 
dat dit de mop was. Niet begrijpend lachten wij 
als een boer met kiespijn.
Janssen: “Er zitten tien kraaien in de boom. 
De boer pakt zijn geweer en schiet er een 
dood. Hoeveel vogels zitten er dan nog in de 
boom?” Ik prompt: “Negen, meneer.” Janssen: 
“Stommerik, door het schot vliegen alle vogels 
verschrikt weg.” De boeren bleven met kiespijn 
lachen.

De laatste weken
Al met al kregen we in de zesde klas dus les 
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van drie verschillende onderwijzers, als ik even 
de bulderpreken van onze dorpspastoor buiten 
beschouwing laat. Op 4 juni deden drie van ons 
toelatingsexamen op het Sint Janslyceum in Den 
Bosch. Het was een warme dag. Voor het eerst 
zonder begeleiding op de fiets naar de grote 
stad. Spannend. Het werd een lange dag.
Op 5 juni ging ik met mijn moeder -met een 
toegeknepen oog van Christje- een dag winkelen 
in Amsterdam. Het hielp nu toch niet meer. 
Een paar weken later kregen we alle drie het 
bericht dat we geslaagd waren. Drie anderen 
slaagden voor toelating tot   de MULO. Met 
zessen voelden we ons het kader van de school. 
Ze lieten ons nu wat vieren. We konden ons 
voorbereiden op de plechtige communie. 

Bezinningsdagen
Die voorbereiding werd onze laatste belevenis 
op de lagere school. Natuurlijk moesten we 
de catechismus uit ons hoofd kennen. De 
catechismus van voor het Tweede Vaticaans 
Concilie, de catechismus met het vraag- en 
antwoordspel.
“Waartoe zijn wij op aarde?” “Wij zijn op aarde 
om God te dienen en daardoor hier en in het 
hiernamaals gelukkig te zijn.”
“Wie is de heilige Josef?” “De heilige Josef is 
de voedstervader van Jezus Christus en de 
maagdelijke echtgenoot van Maria.”
“Wat zeggen wij na het opbiechten van onze 
zonden?” “Eerwaarde vader, geef mij
uw zegen. Daarna zeggen wij .... “
Natuurlijk moesten we liedjes Ieren voor tijdens 
de mis. “Looft uwen God, alle tongen en talen. 
Het ene geslacht zal het andere herhalen.” 
Maar er was ook een nieuwtje. Ze noemden het 
bezinningsdagen. We moesten bijeenkomen in 
die zonderlinge nishut op het schoolplein, het 
clubhuis van de K.A.J.2 Bijzonder was, dat we 
niet op onszelf bleven. We kregen gezelschap 
van de meisjes. Dat gaf een boel gegiechel. 
Bijzonder was ook dat die jonge moderne 
kapelaan bij het programma betrokken was. 
Toen werd het pas echt gezellig.
Maar ook die leraar van het Instituut voor Doven, 
die ik voor het eerst bij de hoofdjan thuis had 
ontmoet, deed mee. Toen kwam er muziek. Van 
Beethoven of Bach. Men toonde lichtbeelden. 
Van fresco’s van Michelangelo in de Sixtijnse 
kapel. Adam en Eva met een vijgenblad. Hun 
vingertoppen raakten elkaar net. Gegiechel 
en rode koppen. Toen hoorden we waar de 
kindertjes vandaan kwamen.

Daarna
We waren nu echt klaar voor het leven na de 
lagere school. Zo voelden we het tenminste. We 
voelden ons hele kerels. Het woord brugpieper 
bestond in 1962 nog niet. Toen we in september 
die loodzware boekentassen naar Den Bosch 
zeulden waren we weer helemaal op ons zelf 
teruggeworpen.
Met ons had intussen nog iemand anders de 
school verlaten. Het hoofd der school. Hij was 
65 geworden. Hij ging met pensioen. Hij ging 
genieten van een welverdiende levensavond.
Dat deed hij ook. Sinds lang weduwnaar trouwde 
hij weer. Met een uitgetreden non. Net als hij 
een groot struis mens. Een gezond fris gezicht. 
Het gaf wat lichte deining, wat gepraat in ons 

De jonge, moderne kapelaan was  

Louis van Ierland.

2 Katholieke Arbeidersjeugd, een jeugdvereniging die later met het Katholiek Meisjesgilde (K.M.G.) verder ging  als Jong Nederland.
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Over de schrijver
Jan Heessels is een zoon van aannemer Jan Heessels en An Pennings. Hij zat op de 
Michaëlschool van 1956 tot 1962. Daarna is hij naar het Sint Janslyceum in Den Bosch gegaan. 
Nadat hij het diploma gymnasium α haalde, studeerde hij sociale geografie en planologie. Als 
planoloog werkte hij achtereenvolgens op de afdeling Ruimtelijke Ordening van de provincie 
Utrecht en het bureau volkshuisvesting van de provincie Noord Brabant. Daarna werkte hij 
10 jaar op hetzelfde beleidsterrein bij de gemeente Helmond, waar hij vervolgens nog 13 jaar 
werkte als hoofd Bestuur en Veiligheid. Jan is lid van de heemkundevereniging en woont nu 
in Vught. Jan is getrouwd met Jeanne Geurtz, die is opgegroeid in de Orchideelaan. Samen 
hebben ze een zoon en een dochter en vier kleinkinderen.

Jan Heessels is geboren en getogen aan de St. Michielsstraat, op nummer 10 in het huis met het vierkante 

puntdak, ongeveer midden op de foto. Links cafetaria ’t Huukske, rechts café-zaal Overberg en Chinees-Indisch 

restaurant Nieuw Pom-Lai. (foto januari 2016, heemkundevereniging, Thijs Braam)

dorp. Het Vaticaans Concilie was dan inmiddels 
wel begonnen, Johannes XXIII verkondigde het 
“aggiornamento”. Maar trouwen met een non 
was toch wel erg voortvarend.
Ons, opschietende pubers, deerde het weinig. 
Wij hadden er een beetje lol om. Het bleek net 
een mens, die hoofdonderwijzer. Hij schafte 
zichzelf en zijn nieuwbakken echtgenote een 
Solex aan. Zo zagen wij hen regelmatig achter 
elkaar rijden als we uit school kwamen en van 
de stad naar huls fietsten. Wij hadden dikke 
pret over die twee witte helmen op een Solex. 
Zestien kilometer per uur.
De heer en mevrouw Janssen hadden voor 
ons geen oog. Wel voor het verkeer en voor 
elkaar. Ze genoten van elkaar en van de 

vrijheid. We dachten nog wel eens terug aan 
die snor, die stem, die sigaar. Mede gelet op het 
geboekte resultaat oordeelden we mild. Daarbij 
mijmerde ik wat over mijn bijzondere relatie 
tot het schoolhoofd. Ik was daar toen zelf een 
beetje trots op, maar hield dat voor mezelf. Een 
hoofdstuk van ons boek was afgesloten. Dat 
vond meneer Janssen ook.

Copyright Jan Heessels, Vught, 1993/2010
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Toen André Schoones op zoek ging naar de 
afkomst van Theodorus Janssen kwamen 
er twee geboorteaktes boven water. Vader 
Hendricus Janssen, hoofd der school in Beers, 
en Wilhelmina van Liempt kregen op 1 mei 
1896, ’s middags om vijf uur een zoon, die 
zij Theodorus noemden. Op 6 juni 1897, ’s 
middags om half vijf werd er in het gezin weer 
een Theodorus geboren; hij was de latere 
hoofdonderwijzer in Sint-Michielsgestel. Zijn 
een jaar oudere broertje was een dag na diens 
geboorte gestorven. Kindersterfte was in die 
tijd nog aan de orde van de dag. In het gezin 
van Hendricus en Wilhelmina Janssen stierven 
maar liefst vijf van de twaalf kinderen op jonge 
leeftijd. Theodorus, het vierde kind werd maar 
1 dag oud, het zevende kind Maria 2 maanden 
en Theodora, het elfde kind 10 maanden. Het 
twaalfde kind werd ook Theodora genoemd. Het 
derde kind, Petronella stierf in 1914 in Beers 
toen ze 20 jaar was. De oudste van de kinderen, 
Johannes stierf in 1918 in Drunen, toen hij 27 
jaar oud was en iets meer dan twee maanden 
getrouwd met Gerarda Thoonen. 
Johannes is wellicht slachtoffer van 
de Spaanse-grieppandemie die in 
1918 en 1919 wereldwijd woedde. 

Theodorus Janssen werd in 1946 
hoofd van de Michaëlschool. Hij 
volgde Jan Bögels op, die daar in 
1942 hoofd der school was geworden. 
Maar omdat zijn vrouw niet kon 
wennen in Sint-Michielsgestel, 

wilde die graag terug naar Groesbeek, waar 
hij vandaan kwam. Hij ruilde van standplaats 
met Theodorus Janssen, die sinds 1927 in het 
dorp De Horst bij Groesbeek hoofdonderwijzer 
was en de bijnaam “D’n Lange” had. Naast 
lager onderwijs gaf hij daar ook land- en 
tuinbouwonderwijs en Latijnse les aan de 
misdienaars van de parochie. In 1944 werd De 
Horst vrijwel geheel verwoest door geallieerde 
bombardementen tijdens de operatie Market 
Garden. De hoofdonderwijzerswoning en de 
lagere school waren zwaar beschadigd. Geen 
wonder dat Janssen wel oren had naar een ruil 
met Jan Bögels.

Met zijn gezin trok hij in bij de familie Smulders 
op het Petrus Dondersplein, totdat hun nieuwe 
woning aan de Ceintuurweg klaar was. 

Volgens zijn schoonzoon Piet 
Hermsen was Theodorus Janssen 
een imposante man met een hart van 
goud; geld vond hij niet belangrijk. 
Janssen overleed op 31 mei 1973 in 
Den Bosch en werd begraven in Sint-
Michielsgestel.
(bronnen: gesprek van Jan Heessels 
met Piet Hermsen en de website 
http://arnoldpeters.eu) 

Over Theodorus Janssen

Tijdens de operatie Market Garden werden zowel het 

woonhuis van Theodorus Janssen als de lagere school in 

De Horst onherstelbaar beschadigd. 
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KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN 
HUIZE “ST. ADRIANUS” 
door Frans van Dommelen

5 mei
Maandagmorgen vertrok uit het Moederhuis Zr. 
Josephe, 3de Assistante, met 5 Zusters, die hier 
het nieuwe huis zouden beginnen; deze Zusters 
waren: Zr. Eleuthère, Overste; Zr. Fabienne, 1ste 
Raadzuster; Zr. Romualda, keukenzuster; Zr. 
Amatis, voor het Gasthuis, en Zr. Theresia voor 
de bewaarschool2. 
H.E.3 werden met twee Gestelse rijtuigen te 
Vucht aan ’t spoor afgehaald, en reden op 
verzoek van den Eerw. Heer Pastoor Godschalk 
op de pastorie aan; daar werden Zij door Z.E.4 
en door den Eerw. Heer van Brussel, alsdan 
Kapelaan te St. Michiels-Gestel, met veel 

1879
De werkkring onzer dierbare Congregatie1 kreeg 
een nieuwe uitbreiding door de oprichting van 
een Huis te St. Michiels-Gestel.

Tussen de kerk en de brug, 

stond van 1879 tot 1980 

het zusterklooster. Op deze 

foto uit ca. 1968 staat het 

klooster nog in volle glorie 

pal aan de Dommel. (foto: 

BHIC, identificatiekenmerk 

FOTOSM.0599)

Frans van Dommelen was op 11 september 1989 medeoprichter van de heemkundevereniging 
De Heerlijkheid Herlaar en jarenlang voorzitter. Hij overleed op 3 juli 2015.
Frans schreef een overzicht van de geschiedenis van het zusterklooster. Hij deed dat aan 
de hand van de door een zuster met de hand geschreven “kroniek van het Liefdesgesticht 
St. Adrianus”. De geschiedenis hieronder tot en met mei 1879 is een transscriptie van die 
handgeschreven kroniek. Vanaf juni 1879 is de letterlijke tekst van Frans van Dommelen 
overgenomen, die een uittreksel is van die kroniek.

1 De Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, kortweg de Zusters van Liefde, waarvan het  
 moederhuis in Tilburg stond en nog steeds staat. De congregatie werd op 23 november 1832 gesticht door Joannes Zwijsen, de latere  
 bisschop en aartsbisschop.  
2 De latere kleuterschool, momenteel groep 1 en 2 van de basisschool.
3 Hunne Eerwaarden
4 Zijne Eerwaarde
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vreugde ontvangen. De gemeentenaren waren 
opgetogen en vol geestdrift; van den Vuchtschen 
weg af was overal gevlagd. Na afloop van een 
heerlijke diné gingen de Zusters, vergezeld 
van die Eerw. Heeren eerst de dorpskerk 
bezichtigen, en daarna namen Zij haren intrek in 
het Gesticht. Onderweg had eene merkwaardige 
ontmoeting plaats: een arm oud vrouwtje, de 
Zusters ziende, riep in volle geestverrukking 
in navolging van den H. Simeon uit: “Heer, 
laat mij nu sterven, want ik heb de Zusters 

gezien.” In het Gesticht gekomen, begaf het 
Geestelijke gezelschap zich naar de kapel. Deze 
was nog niet in orde; het altaar, de beelden 
en de communiebank waren in de maak; de 
overige vertrekken refter, keuken, slaapzaal 
en spreekkamers waren goed gemeubileerd; 
alles was ingericht voor 14 Zusters en 12 oude 
menschen. In den binnentuin was niets, de 
buitentuin was met aardappelen beplant.
Mevrouw van Lanschot schonk voor de kapel 
het altaar met toebehoren en het harmonium. 
De familie Spierings gaf de Godslamp; Mevrouw 
Diepen het Moeder-Godsbeeld; het diamanten 
kruis met ketting en het mooie missaalstoeltje 
is van Christje Derks; het St. Jozef-beeld 
schonk de Eerwaarde Heer Coenen, destijds 
Rector bij de Theresianen; de kroonlamp is van 
den Eerw. Heer Pastoor; de Communiebank    
(ruimte opengelaten om later in te vullen - red) 
de eerste kruisweg komt van het Instituut; de 
remonstrance werd geschonken door de juffrouw 

Het klooster in het begin van de twintigste eeuw. Omdat 

er nog geen verdieping op de school staat, is ze vóór 

1923 genomen. Links is een deel van villa De Brenthof 

te zien; die werd in 1944 zwaar beschadigd en enkele 

jaren later afgebroken. De oude toren was toen nog een 

kerktoren. De brug was nog de verbinding tussen de 

Torenstraat en de Theerestraat.  

Oorspronkelijk interieur van de kapel. (foto BHIC, 

identificatiekenmerk FOTOSM.1069)

Missaalstoeltje: 
lezenaar op het 
altaar, waarop het 
missaal ligt. Een 
missaal is het 
boek waarin de 
gebeden voor de 
mis staan.
Remonstrance: 
bedoeld wordt 
monstrans: 
rijk versierde, 

meestal gouden houder om een grote, 
gewijde hostie te tonen, bijvoorbeeld in 
processies. Op de foto (BHIC, foto SM.2501) 
staat de monstrans die pastoor L. v.d. 
Dussen van de parochianen kreeg bij 
gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest.
Ciborie: grote kelk waarin gewijde hosties 
worden bewaard.
Pixus: bedoeld wordt pyxis: hostiedoosjes 
om een gewijde hostie in mee te nemen, als 
iemand buiten de kerk de communie wilde 
ontvangen.
Kelk: beker op een voet, gewoonlijk van goud 
of zilver. Tijdens de mis drinkt de priester 
daaruit de geconsacreerde wijn. Kelken 
worden ook gebruikt om er de gewijde 
hosties in te doen voor uitreiking tijdens de 
communie. 
Refter: eetzaal.
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de Kok, nichtje van den Eerw. Heer Pastoor; de 
kleine ciborie is ter leen van den Ruwenberg; 
de pixus van den Eerw. Heer Pastoor; de kelk is 
van de kerk; het best wit kasuifel van de juffrouw 
Smulders.
Refter. – De lamp schonk de familie van 
Gerven; de relikwiekast is van Mej. de wed. 
Timmermans; de zes schilderijen zijn van de 
familie van Moeder Eleuthère; de kachel in de 
beste spreekkamer is van smid Coolen.
De eerste werkdagen brachten de Zusters door 
met recreatie te houden, het huis te leeren 
kennen en sleutels te schuren; want er waren 70 
deuren en bij elke deur 2 sleutels, alle verroest.

10 mei
Zr. Josephe keert terug naar het Moederhuis, en 

12 mei
2 dagen later wordt de bewaarschool geopend 
voor een dertigtal kinderen; ook de liefdewerken 
in het Gasthuis beginnen, het eerste vrouwtje is 
Mijntje van Erp.
Op een avond werd er na het avondgebed 
hevig aan de voordeur gebeld; vol schrik en met 

veel omzichtigheid maakt men open; wat een 
verrassing,! de gevreesde bezoeker bracht eene 
flinke ham, dat hielp in het huishouden.

30 juni
De Algemene Overste Begga kwam op bezoek 
en bracht ’n zesde zuster mee. Er waren toen 2 
mannen en 3 vrouwen.

8 juli
De taalschool begon met ’n dertigtal leerlingen, 
waarvoor Zr. Everardine, om het toenemend 
aantal kinderen, tot hulp kwam; en later het 
tweede lokaal in gebruik nam.

2 november
We hebben nu alle dagen een H. Mis in de 
kapel, maar het H. Sacrament rust hier nog niet.

1880
6 januari
Het nieuwe jaar begint met hoog water. Men 
begon al spoedig met een en ander in veiligheid 
te brengen. Het huis wordt spoedig gevuld 
met mensen; de scholen en de bovenkamers 

Bewaarschool 1928. Staand, v.l.n.r.: 7. Zuster Ignatia, 11. Zuster Damiana. 

Zittend, tweede rij meisjes/jongens, v.l.n.r.: 2. Dijkstra, 3. Toos Eijkemans, 4. Toos Staats, 5. Jeanette de Koning, 10. 

Harrie van Gulick.

Derde rij meisjes/jongens, v.l.n.r.: 1. Ida v.d. Westelaken, 2. Marie-Sibyllae v.d. Westelaken, 4. Jo van Lieshout. (foto 

BHIC, kenmerk FOTOSM.1554)
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worden in beslag genomen. Het aantal 
hulpbehoevenden klom tot boven de honderd, 
waaronder kleinen in de wieg.

1885
Er blijken ook weeskinderen in dit huis te zijn, 
waar ’n bepaalde Zr. voor moet zorgen.

1886
Op 16 juli zijn er 13 Zusters gehuisvest en op 7 
mei 1887 komt de 14e.

1887
De Zusters beginnen met de naaischool. 

1889
In juli zijn de zusters in staat een nieuwe ciborie 
te kopen en geven dus de geleende aan de 
Ruwenberg terug.
Op 15 juli overleed ZEW. Heer Pastoor 
Godschalk, die na twee korte pastoraten in

1904
werd opgevolgd door Pastoor Wolters.
Op 5 mei was het aantal zusters opgeklommen 
tot 20. Toen werd het zilveren feest van het huis 
gevierd.

1908
In augustus vertrok Rector Nuyten. In zijn plaats 
kwam de ziekelijke Rector Wolters, heerbroer 
van de Pastoor. Na zijn overlijden in

1910
oordeelde de Pastoor dat er voorlopig geen 
Rector in het Gesticht zou zijn, omdat een der 
kapelaans geregeld de H. Mis en het Lof konden 
komen doen.

De naaischool werd opgeheven, omdat er in het 
dorp met een patronaat werd begonnen.

1912
De eerste “schooljuf” kwam als hulp voor de 
Zusters.

1913
De taalschool wordt uitgebreid en er komt weer 
een naaischool; het patronaat hield geen stand.

1919
Vanaf 1919 in de meimaand kregen de Zrs. 
het voorrecht Zondags de H. Mis aan huis te 
hebben, dit vooral met het oog op de gebrekkige 
ouden van dagen. Voorlopig deed dit ’n 
Professor van het Seminarie en later, of als het 
nodig was, ’n pater uit Esch.

1923
Na lang beraad werd er ’n verdieping gebouwd 
boven de school, bestaand uit drie klassen. Ze 
werden in september in gebruik genomen.

1929
Op 5 mei zou ’t Gouden feest van St. Adrianus 
gevierd worden. Maar in de nacht van 4 op 5 
mei stierf Pastoor Wolters. De vlaggen werden 
ingehaald en niemand dacht aan de collecte 
voor ’t feest van de Zusters. Deze bracht maar 
ƒ 125,00 op, waarvoor men natuurlijk geen 
torentje kon plaatsen. De burgemeester beloofde 
wél aan de Overste dat ’t wel terecht zou komen. 
De overleden Pastoor had het huis ƒ 500,-- 
toebedacht. Dit bedrag werd door de familie 
overhandigd.

Na een uitbreiding in 1923 met enkele klassen werd het klooster tussen 1930 en 1934 fors uitgebreid. Links ernaast 

werd onder andere een huis voor de knecht gebouwd, rechts erachter aan de Dommel een complete boerderij. Op de 

linker foto (heemkundevereniging, Thijs Braam) is het huis te zien in de winter van 1977-1978. Op de rechter foto de nog 

nieuwe boerderij (foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.1073).
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De opvolger Pastoor Lubbers wilde dadelijk 
beginnen met ’t bouwen van een nieuwe 
kerk, dat was hard nodig. Hij besprak met ’t 
Kerkbestuur de mogelijkheid, om ons huis en de 
landerijen, die aan ’t kerkbestuur hoorden aan 
het Moederhuis over te doen. Na lang beraad 
gebeurde dit. Zo konden de Zusters op 1 januari

1930
zeggen: het Liefdehuis met daarbijbehorend 
land, hoewel met schuld beladen, is ons 
eigendom.
Bij het klooster wordt een boerderij gebouwd

1931
Het huis naast het klooster werd gebouwd 
voor de knecht, Marinus v.d. Broek; omdat 
hij trouwde. Nu (1975) woont er de familie de 
Wakker in.
Aan de voorkant van het klooster komt een hek.

1932
Aan het eind van dit jaar deden 15 meisjes van 
de naaischool examen. Daarvan slaagden er 4 
voor costumière en 9 voor lingerie.

1933
In dit jaar komt het grootste deel van de nieuwe 
bouw (de tegenwoordige refter en recreatiezaal) 
en de naaischool boven, gereed. Later in ’t jaar 
komen ook de kamertjes voor inwonenden klaar.
Intussen was ook het verlangde torentje 
gebouwd; werd van ’n klokje voorzien en op 

15 september plechtig door Pastoor Lubbers 
gewijd en gedoopt en kreeg de naam Adrianus. 
Op de feestdag van St. Michaël werd het klokje 
voor het eerst geluid. (In de zijgevel wordt het 
Adrianusbeeld geplaatst.)

1934
De nieuwbouw voor de Zusters wordt in gebruik 
genomen. Ze genieten van de ruimte en in de 
vakantie van het mooie zitje. Er is nu ook plaats 
voor de Zrs. om na ’n zware ziekte e.d. wat op te 
knappen.
Op 11 april worden wegens mobilisatie van het  
grensleger vier van onze schoollokalen opgeëist, 
voor de inkwartiering van de soldaten. Ze bleven 
tot 25 mei. 
Dat gebeurde nog eens op 24 aug. tot 8 sept. 
Vanaf 9 okt. komen ook de jongens hier, zodat 
de lessen zijn van ’s morgens 8.30 tot 12.30 en 
van 13.30 tot 17.00 uur; jongens een halve dag, 
meisjes een halve dag.
in het najaar slaagden weer alle candidaten voor 
lingerie en costumière.

1937
De leerlingen van de 7e klas krijgen ook kookles.

1940
Op 15 april nam Majoor Schreurs, Aalmoezenier 
bij ‘t 13e Limburgse Regiment, hier zijn intrek. 
Op 17 april kwamen zijn soldaten, die in de twee 
bewaarscholen werden ingekwartierd.
Op 1 mei vertrokken de soldaten te paard.

Deze foto werd rond 1937 gemaakt vanaf de toren. In de zijgevel het beeld van Adrianus, dat daar in 1933 geplaatst 

werd. (foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.0315)
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De nieuwe kleuterschool was een vrijstaand, houten gebouw, tussen het klooster en de boerderij. Ze was bereikbaar via 

de speelplaats van de lagere school, die tussen de Dommel en de school lag. 

De schade aan het klooster was groot nadat de Duitsers de brug hadden opgeblazen. In de nacht na de ontploffing 

legden de Engelse bevrijders een Baileybrug over de Dommel, zodat ze de volgende dag verder konden trekken naar 

Vught. (foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.3134)
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Op 20 mei konden de scholen weer beginnen; 
de jongens maakten er geen gebruik meer 
van, zodat de meisjes weer de hele dag school 
hadden.

1944
Het hele jaar door werd er door de Duitsers 
gedreigd om de school of een gedeelte van het 
huis in beslag te nemen. Maar telkens wordt het 
gevaar gekeerd.
Vanaf 4 sept. durfden de ouders de kinderen niet 
te sturen, vanwege ontploffingen en schoten.
Op 23 oktober sprong de brug, wat een enorme 
ravage in het huis, en angst onder de bewoners 
teweeg bracht. Het was ± 5 uur namiddag.
De Pastoor kwam om te zeggen, dat alle Zrs. en 
inwonenden zich in veiligheid moesten stellen 
in de kelder onder de kerk. Die kelder…. was 
een hol, waarin men niet rechtop kon lopen 
en zonder vloer. De bedden van de bejaarden 
werden gespreid op het vuile zand. Daar 
hebben de Zrs. met inwonenden en inwoners, 
samen 450 mensen, drie dagen en nachten 
doorgebracht.
Toen werd meegedeeld, dat er op het Instituut 
plaats was voor de Zusters en hun patiënten. 
Daar zijn 26 bejaarden en 10 oudere Zusters 
liefderijk opgenomen.
Op 15 november kon de school weer beginnen, 
en op 19 november de naaischool, al was ’t in 
noodlokalen.
De Zusters komen in ’n terdege geschonden 
huis, en het heeft heel wat in, vóór het met 
stukjes en beetjes hersteld is.

1946
24 juli werd een begin gemaakt met de 
definitieve herstelwerkzaamheden van het 
klooster. De school en ‘t klooster gingen een 
moeilijke tijd tegemoet, omdat wegens gebrek 
aan materialen de bouw slecht vorderde en 
zowel schoolkinderen als bejaarden telkens 
moesten verhuizen van het ene half-afgewerkte 
lokaal naar het andere. Het laatste werkvolk 
verliet op 8 oktober ons huis.
De taalschool wordt uitgebreid met een 8e 
leerjaar. De meisjes krijgen nu les in de 
huishoudelijke vakken.

1947
Vanaf dit jaar werd er door de z.g. Modevak-
school ieder jaar ’n tentoonstelling gehouden 
van de gemaakte kledingstukken en andere 
handwerken. Tevens konden dan de ll. v.d. 
kookcursus laten zien én proeven wat ze 

hadden klaar gemaakt. De eerste tentoonstelling 
trekt veel belangstelling en ondervindt grote 
waardering.
Nu wordt er al onrust gezaaid onder de 
bewoners van het huis, omdat er gesproken 
wordt van een nieuwe verkeersweg, die over ons 
terrein zal lopen.

1949
Omdat de lagere school te klein was, moest naar 
’n oplossing worden gezocht. Men oordeelde, 
dat de bewaarschool ’n ander heenkomen moest 
zoeken, dan konden de vrijgekomen lokalen 
door de VGLO5-school gebruikt worden.
Voor de kleuterschool mocht geen stenen 
gebouw gezet worden, dan maar een houten 
school op een betonnen grondslag.
Op 15 september 1949 werd deze nieuwe 
kleuterschool ingezegend door Pastoor Burgers. 
Ze is nu nog, 1975, in gebruik, maar zal spoedig 
worden vervangen door een nieuwe; er is sprake 
van in de tuin van de pastorie.
De school bestond uit: 3 klassen, een 
speellokaal, een flinke hal. Elke klas kreeg 
nieuwe tafeltjes en stoeltjes, gedeeltelijk betaald 
uit de opbrengst van de in juli gehouden fancy-
fair ƒ 1.100,--.
Op 8 december werd de nieuwe VGLO-school 
ingezegend.

1954
In de meimaand mocht de kleuterschool gebruik 
maken van hun nieuwe buienspeelplaats, met: 
een grote zandbak, een betegelde speelruimte, 
een weide met klimrek, wip en schommels. Een 
kleuterschuurtje met inhoud: kruiwagens, stelten, 
emmertjes, schopjes, zandvormpjes etc.

1957
Op 1 september is begonnen met de bouw van 
een nieuwe V.G.L.O. aan de Hortensiastraat.

1958
Op 8 december werd de nieuwe V.G.L.O.-school 
ingewijd door Pastoor Burgers.

1964
Per 1 september ging onze V.G.L.O.-school 
over aan het gemeentebestuur, die er ’n 
huishoudschool van maakte.
Er is weer onrust over een eventuele 
verkeersweg over ons terrein.

1970
De huisvesting van de bejaarden beantwoordt 

5 Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs
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niet meer aan de eisen die gesteld worden. 
Er wordt een nieuw Bejaardenhuis gebouwd: 
“De Beemden” en de Congregatie draagt 
de zorg voor de bejaarden over aan een 
Stichtingsbestuur.

1971
Het valt zwaar als de Zusters afscheid moeten 
nemen van de bejaarden, die hun nieuwe huis 
gaan betrekken.

De Zusters krijgen nu wat meer leefruimte en 
ook het maatschappelijk werk en de Gezinszorg 
vinden hier tijdelijk onderdak. Ook komt er een 
peuterklasje, dat later weer verhuist naar de 
Ruwenberg.
De onderhandelingen met de Gemeente 
gaan door en ons huis wordt verkocht aan de 
gemeente. 
Hoe lang zullen we nog blijven wonen?
1975
Op 1 januari draagt de Congregatie ook het 
bestuur van de scholen over aan het R.K. 
Schoolbestuur “St. Michaël”. Het nieuwe 
bestuur ijvert meteen voor een nieuwe basis-
kleuterschool.

1977
De Congregatie neemt zelf het besluit om Huize 
St. Adrianus te ontruimen. 
Einde van het jaar gaan de basisschool en de 
kleuterschool verhuizen naar de Irenestraat, 
onder de namen van resp.: “De Beekhof” en “Het 
Brugske”.

1978
Per 1 januari verlaten de laatste bewoners het 
huis.
Het werk van de Zusters wordt na bijna een 
eeuw afgesloten in St. Michielsgestel. 

Wat rest is een roestig hek
De enige tastbare herinnering aan het klooster 
en de school zijn het hek en de rij beukebomen 
langs de Dommel, bij de brug. Hieronder twee 
ansichtkaarten van circa 1937, waarop het 

Het nieuwe bejaardenhuis De Beemden aan de 

Schijndelseweg met 90 verzor-gingsappartementen en 

26 aanleunwoningen. De eerste bewoners namen er 

begin september 1971 hun intrek. Op 10 juni 1972 vond 

de officiële opening plaats. Rechts op de foto is de Spijt, 

linksonder een stukje van de Schijn-delseweg. Links 

boven een deel van de werf van bouwbedrijf Van der 

Linden en de hal van metaalbedrijf Jo van Buren. (foto 

BHIC, identificatienummer FO-TOSM.0628)

Nadat de zusters het klooster hadden verlaten bleef 

het leeg staan. Een tijdje la-ter werd het gekraakt door 

enkele jonge, Gestelse mensen. Rond 1980 werden 

school, klooster en bejaardenhuis gesloopt, de boerderij 

en de kapel bleven staan. Tijdens de verbouwing van het 

oude gemeentehuis bivakkeerden de amb-tenaren in de 

kapel en een houten aanbouw. In 1985 werd de boerderij 

ver-bouwd tot onderkomen voor Jong Nederland, Soos 

’t Vat en Open Jongerencen-trum Ookee. (foto BHIC, 

identificatienummer FOTOSM.0628)

De nieuwe VGLO-school Maria Regina aan de 

Hortensiastraat 2. De school werd in 1975 verbouwd tot 

het huidige ontmoetingscentrum De Huif.  De foto werd 

genomen vanaf de hoek Esscheweg-Hortensiastraat. 

(foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.2485)
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klooster met de school staat. Het hek langs de 
Dommel is duidelijk te zien. De oever is met 
een laag beton verstevigd. Op de derde foto het 
hek anno 2016; rechts op de foto de laan van 
Zegenwerp. 

Vooruit, nog even omkijken in de tijd. In het 
begin van de 20e eeuw stonden het klooster en 
villa De Brenthof tegenover elkaar en vormden 
een prachtige entree voor het centrum van het 
dorp. Binnenkort, in het begin van de 21e eeuw 
ligt de entree kilometers verderop en wordt de 
oude entree “bij de tijd gebracht”. 

(foto’s 1937: BHIC, identificatienummers 

FOTOSM.1065 en FOTOSM.1065; foto maart 2016: 

heemkundevereniging, Thijs Braam)

Bij het drukklaar maken van dit artikel en het verzamelen van beeldmateriaal hebben we dankbaar 
gebruik gemaakt van archiefonderzoek naar liefdesgesticht Adrianus en villa De Brenthof door Jef van 
Veldhoven.

(foto BHIC, indentificatienummer FOTOSM.0033)  
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Pastoor Wolters in 

december 1927, toen hij 

25 jaar pastoor was. (foto: 

uitsnede uit jubileumfoto, 

BHIC, identificatienummer 

FOTOSSM.0191)

Tot aan de eerste wereldoorlog in 1914 bestond er in Sint-Michielsgestel een Openbare Lagere 
School. Deze was gevestigd in het gebouw dat tot ongeveer 1968 op het huidige Johan Frisoplein 
heeft gestaan, tegenover slagerij Cooymans.

Deze school was toegankelijk voor jongens en 
meisjes. In het laatste kwartaal van de vorige 
eeuw (juli 1879) richtte het kerkbestuur van de 
parochie van Sint Michaël een bijzondere R.K. 
lagere school voor meisjes op. Die school kwam 
onder leiding van de Zusters van Tilburg en 
werd vlak bij de brug in de Torenstraat gebouwd. 
Ze kreeg de naam “H. Hartschool” en was de 
voorgangster van de “Beekhof”. De “Openbare” 
werd vanaf dat moment slechts bezocht door 
jongens en enkele niet-Katholieke meisjes.

Een nieuwe school
Rond de eeuwwisseling schijnen er al plannen 
geweest te zijn om ook een R.K. Jongensschool 
op te richten. Uit de notulen van het R.K. 
Kerkbestuur van de parochie van “Sint-Michaël” 
blijkt, dat op 11 februari 1910 definitief werd 
besloten tot oprichting van een “4-klassige 
R.K. lagere school voor jongens met een 
(vak-)teekenschool en een jongenspatronaat”. 
In de volksmond heette de tekenschool het 
kleine patronaat (links van de school), en het 
jongenspatronaat het grote patronaat (rechts van 
de school).

De toenmalige 
voorzitter van het 
kerkbestuur, pastoor 
Wolters, stelde enige 
plaatsen voor, waar 
de school zou kunnen 
worden gebouwd, 
zoals: de Stokhoek, 
de Klokakker en 
de Dommelakkers, 
gelegen naast 
garage Van Engelen1. 
Uiteindelijk wordt de 
laatste plek gekozen, 
omdat de grond reeds 
voor het grootste deel 
in eigendom was van 
het kerkbestuur. Om 

het terrein optimaal geschikt te maken wordt 
er nog een stukje geruild met de familie Van 
Engelen en notaris Jos Korsten schenkt het 
laatst benodigde aangrenzende stuk aan het 
school-/kerkbestuur.
Tevoren schijnen de Fraters van Tilburg zich 
reeds in principe bereid verklaard te hebben 

KORTE GESCHIEDENIS  VAN DE R.K. BASISSCHOOL
“SINT-MICHAËL” TE SINT-MICHIELSGESTEL
Frans van Dommelen†

Waar nu een rij woningen op het Johan Frisoplein staat, stonden tot 1968 de voormalige openbare school en, rechts 

daarvan, De Rozenhof, eens de woning van de hoofdonderwijzer. De man op de middelste foto is waarschijnlijk Toon 

ter Stege, geboren en getogen in de oude school en later hoofd van de Michaëlschool. De leilinde die achter de grote 

buizen te zien is, staat er nu nog. (foto links, februari 2016: heemkundevereniging, Thijs Braam; foto’s midden (1968) en 

rechts (1965): archief familie ter Stege)

1 Het huidige Willem Alexanderplein
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om de leiding van de school op zich te nemen. 
De onderhandelingen met de fraters konden nu 
serieus beginnen. Ook werd er geld opgenomen 
om het schoolgebouw op te richten.
Op 24 oktober 1910 besluit het schoolbestuur 
samen met architect J.H.H. Groenendaa2 
om de bouw van de school te gunnen aan A. 
Timmermans, metselaar en Hub. Hermans, 
timmerman, beiden te Vught, voor de prijs van 
ƒ 19.822,--. De boeren uit de parochie wordt 
gevraagd het benodigde zand “aan te karren”. 
Aldus geschiedt.

De inzegening
Op 1 juni 1911 is de nieuwe “fratersschool” (dit 
in tegenstelling met de oude openbare “misters-
school”), plechtig ingezegend volgens het Rit. 
Rom.3 door pastoor Wolters, met assistentie der 
kapelaans C. Lübbers en J. van der Marck. Op 
het terrein waren aanwezig het Kerkbestuur, het 
zangkoor, pater rector van de Ruwenberg, frater 
Paulinus, het hoofd van de nieuwe school en 
een grote menigte gelovigen. Na de inzegening 
werd om ongeveer 9 uur een gezongen mis 
opgedragen door pastoor Wolters om “den 

zegen des Hemels” over de fratersschool af te 
bidden. Onder de mis werd door den pastoor 
gewezen op het gewichtige feit dat heden had 
plaats gehad, gewichtig voor het geestelijk en 
stoffelijk heil der parochie.
Na de H. Mis werd er juist een kind ten doop 
gebracht van Marinus Heessels en kapelaan 
Lübbers gaf het de namen van Johannes, 
Petrus, Paulinus, omdat frater Paulinus op 
dezen dag zijn werk begon voor de jeugd van 
Sint-Michielsgestel.
Ook uit de notulen van de Raad der Gemeente 
Sint-Michiels Gestel van dinsdag 21 maart 
1911 ten 4½ ure blijkt de oprichting van de 
school: “Omreden in Juni a.s. in deze gemeente 
eene bijzondere school voor lager onderwijs 
voor Jongens zal worden geopend, zoo 
wordt besloten aan het gemeentebestuur van 
Schijndel mede te deelen dat met 1 mei a.s. uit 
de gemeente Schijndel geen nieuwe leerlingen 
alhier tot de openbare school kunnen worden 
toegelaten”.

2 J.H.H. Groenendaal ontwierp ook het nieuwe “R.K. Instituut voor Doofstommen” aan de Theerestraat dat in 1910 in gebruik werd genomen.
3 Rituale Romanum (Romeins Rituaal). In dit Rooms Katholieke liturgische boek staan verschillende rituelen die niet in het brevier en het  
 missaal staan. De eerste editie dateert van 1614 toen de riten in één boek werden gebundeld. Deze bleef tot 1952 ongewijzigd.

Omdat het onderwijs op de Michaëlschool aanvankelijk onder leiding van de Fraters van Tilburg stond, staat op deze 

klassenfoto uit 1915 een frater als onderwijzer. (foto archief familie van der Sloot)



|  Den Heertgang jaargang 22, mei 201628

Uitbreiding
In 1914 (na de definitieve sluiting van 
de Openbare Lagere School) blijkt de 
nieuwe school al te klein te zijn, want in de 
bestuursvergadering van 9 augustus 1914 wordt 
besloten om nog twee lokalen aan te bouwen.
Nadat de geliefde en geachte frater Paulinus 
in 1915 was overgeplaatst en als hoofd was 
vervangen door frater Bertrandus, besluit het 
hoofdbestuur van de Fraters van Tilburg in 

1917 alle fraters van de school terug te roepen. 
Het bestuur van de fraters acht het “zeer 
ongewenscht en heeft vele bezwaren tegen 
het samenwerken van frater-onderwijzers met 
leeken-onderwijzers”. Per 1 juni 1917 wordt de 
heer A.J. Jansen benoemd tot hoofd der school 
(en organist in de kerk).
Vermeldenswaard is nog dat in 1920 de 
petroleumlampen in de oude kerk (bij de toren), 
de pastorie, het liefdehuis (Adrianus), de school 
en het patronaat werden vervangen door 
elektrisch licht.
Wegens plaatsgebrek in de school werd het 
lokaal van de tekenschool (het kleine patronaat) 
in 1931 verbouwd tot 7e klaslokaal. Ook wordt 
een gedeelte van de grote speelplaats verhard, 
er komt een drinkwaterpomp op de speelplaats 
en door werklozen werden putten voor de 
waterafvoer aangelegd.
Tussen 1938 en 1945 wordt het gebouw 
achtereenvolgens gebruikt door Nederlandse, 

Duitse en geallieerde militairen. Grote schade 
word daarbij aangericht aan leermiddelen, 
meubilair en gebouw.
In de jaren ‘50 moesten er twee houten 
noodlokalen worden bijgebouwd, omdat het 
hoofdgebouw inmiddels al weer te klein was 
geworden. Rond 1960 zaten er zelfs klassen 
in de huishoudschool (nu de Huif) en in 
de leegstaande villa van Dr. Verzijl aan de 
Ruwenbergstraat.

Nieuwbouw
Door het schoolbestuur en het toenmalige 
hoofd, de heer Th. Janssen werd geijverd voor 
een nieuw modern gebouw. Onder leiding van 
pastoor Burgers werden bovendien plannen 
gemaakt om de verantwoordelijkheid als 
schoolbestuur over te dragen aan leken. Dat 
gebeurde inderdaad in september 1964.
Als eerste bestuursleden fungeerden: de 
heer J. van Puijenbroek. voorzitter; de heer F. 
Schellekens secretaris; de heer P. Cooijmans, 
penningmeester; mevrouw B. Kapteijns-Loenen, 
lid en de heer W. Gerrits, lid.
Het nieuwe en bekwame schoolbestuur had het 
geluk dat het al spoedig uit Den Haag bericht 
kreeg dat er een nieuwe 9-klassige school 
gebouwd mocht worden.
Intussen was de nieuwe Christofoorparochie 
gesticht in de Theereheide. Voor deze 
parochiegemeenschap werd in 1962 de 
gemengde R.K. lagere school “De Wilberthof” 
geopend. De overvolle Michaëlschool aan de 
Nieuwstraat kon daardoor
per 1 september 1962 twee klassen overdragen 
aan de Wilberthof voor de kinderen van “over de 
brug”.

Het nieuwe schoolbestuur trok een architect 
aan in de persoon van de Heer P. de Graaf 
uit ‘s-Hertogenbosch. Deze ontwierp een 
9-klassige school omgeven door groen met 
twee binnentuinen en een grote ruimte voor 
gemeenschappelijke activiteiten, gesitueerd 
vlak naast het nieuwe, moderne gebouw van 
de kleuterschool “Het Zonnehofke”. In ons dorp 
zou het het eerste nieuwe lagere schoolgebouw 
worden na 1911. Aannemer Bechtold uit 
Den Bosch kreeg de opdracht om de school 
te bouwen. In oktober 1968 kon het nieuwe 
gebouw in gebruik worden genomen en moesten 
we met enige weemoed de “Dommelakker” in de 
Nieuwstraat verlaten. Tot grote vreugde van de 
kinderen, het schoolteam en het schoolbestuur 
plaatst de gemeente vlak bij de school een 

Het onderwijsteam ca 1925-1930. Van links naar 

rechts Chr. Spierings, A. van Beckhoven, Volders, 

A.J. Jansen (hoofd), A. van Lith, Alfons Weijts. (foto: 

heemkundevereniging)
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nieuwe sportzaal, zodat de gymnastieklessen 
met weinig tijdverlies direct naast de school 
konden worden gerealiseerd.
Vanaf september 1972 werden er voor het eerst 
jongens en meisjes toegelaten tot de beide 
parochiescholen. Alle lagere scholen in ons dorp 
waren toen gemengd.
Langzamerhand groeide de samenwerking 
met de kleuterschool. Het uitwisselen van 
ervaringen met allerlei “schoolse” problemen 
werd steeds frequenter. De integratie van beide 
scholen startte in 1985 door het samengaan van 
kleuterschool en lagere
school in de nieuwe basisschool “Sint-Michaël”.

Sint-Michielsgestel, 10 maart 1986

Naschrift van de redactie: 
Het schoolgebouw aan de Christinastraat werd 
in 2012 gesloopt, nadat de Michaëlschool, 
de vroegere jongensschool, in 2007 fuseerde 
met de Beekhof, die in 1978 ontstond uit de 
meisjesschool. Zij gingen samen verder als 
“De Touwladder” onder bestuur van Skipos, de 
Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel 
Primair Onderwijs in de Gemeente Sint-
Michielsgestel. De Touwladder zit sinds 2014 in 
Kindcentrum De Ellips, dat op de plaats van de 
“nieuwe Michaëlschool” werd gebouwd.

Pastoor Burgers, hier 

tijdens de installatie van 

burgemeester Kamerbeek 

op 21 juli 1960. (foto 

BHIC, identificatienummer  

FOTOSM.2234)

In 1968 werd de nieuwe Michaëlschool gebouwd op het plein tussen de Van den Kerkhoffstraat en Christinastraat. 

Op deze luchtfoto staat ze rechts boven. De school was toen ongeveer 10 jaar oud. (foto BHIC, identificatienummer  

FOTOSM.0633)
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In een Heertgang over de jongens- en meisjesschool mogen enkele klassenfoto’s natuurlijk niet 
ontbreken. Als u mensen op een foto herkent, waarvan we de naam nog niet weten, geef dan s.v.p. 
door wie u kent en op welke foto die staat. U kunt het per brief doorgeven (Heemkundevereniging, p/a 
Frans Cooijmans, Schijndelseweg 3, 5271 BK, Sint-Michielsgestel of door een e-mail te sturen naar 
info@deheerlijkheidherlaar.nl.

SCHOOLFOTO’S

Deze foto van de kinderen van de bewaarschool in het zusterklooster is rond 1900 gemaakt. 

(foto BHIC, identificatienummer FOTOSM.3133)
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Een klassenfoto van de Michaëlschool uit 1950. De school was toen nog een jongensschool. Op de foto 

staan, per rij en van links naar rechts:

Eerste (voorste) rij: 1. Harry v d Westelaken, 2. Henk van Houtum, 3. Marinus Raaijmakers, 4. Ad van 

Hemmen, 5. Wimke van Doorn, 6. Tonny Rombouts, 7. Mari Rombouts, 8. Tiny den Otter, 9. Louis 

Broeren, 10. Frans den Otter, 11. Ben Kuijpers, 12. Tiny v/d Heuvel.

Tweede rij: 1. Jan van den Broek, 2. Broertje Venrooy, 3. Piet Mauriks, 4. Wim Wijgergangs, 5. Kees 

van Zandvoort, 6. Willy van Berkel, 7. Joep van Nielen, 8. Tony Boogaards, 9. Willy Sterks, 10. Adri 

Heessels, 11. Ad Mauriks, 12. Toon Leemans, 13. Wim van (de) Hommel, 14. Jan v/d Heijden.

Derde rij: 1. Kees Pennings, 2. Henk Maas, 3. Jo v d Heuvel, 4. Leo van Gerven, 5. Frans Sopers, 6. 

Harry v/d Ven, 7. Rein Heessels, 8. Andre van Berkel, 9. Jo Kapteijns, 10. Jan v/d Pol, 11. Ros van 

Grinven, 12. Kees v/d Velden, 13. Peter van Breugel, 14. Theo van Hout.

Vierde (achterste) rij: 1. meester Antoon ter Stege, 2. Sjef van Breugel, 3. Thijs van den Helm, 4. Sjef 

van Amelsvoort, 5. Ad Mulder, 6. Theo vd Sanden, 7. Jan van Velzen, 8. Rien van Boxtel, 9. Ton van 

Grinsven, 10. Toon den Otter, 11. Mart de Hommel, 12. Tiny v/d Sloot.

 

(foto archief heemkundevereniging; namen met dank aan de Facebookpagina Gestel oud en nieuw).
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Een foto van 58 leerlingen en 4 leerkrachten van de VGLO-school in 1957. Waarschijnlijk waren dat 

toen alle leerlingen, verdeeld over twee klassen van 30 meisjes. De leerlingen zijn nu ongeveer 71 tot 

73 jaar zijn. Op de foto staan, per rij en van links naar rechts:

Eerste (voorste) rij: 1. ?, 2. ?, 3. Riekie van Rozendaal, 4. Paula Rijkers, 5. ?, 6. ?, 7. Thea v. d. Heuvel, 

8. Thea van Zandbeek, 9. Hennie van Keulen, 10. ?, 11. ?

Tweede rij: 12. Sieneke Kapteijns, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. Riekie Wagenaars, 17 Anja Heessels, 18. Riet 

Raaymakers, 19. Corry de Hert, 20. ? Beks, 21. ?, 22. Annie Wagenaars, 23. ?, 24. ?, 25. ?, 26. ?, 27, 

Martha van Tillaart, 28. Riekie van Houtum

Derde rij: 29. ?, 30. ?, 31. ?, 32. Mieke Verhoeven, 33. Hennie Berkelmans, 34. Nel van Vught, 35. ?, 

36. ?, 37. ?, 38. ?, 39. ?, 40. ?, 41. Liesje Vermeulen, 42. Ria Rovers, 43. ?, 44. Wiesje van Kaathoven

Vierde (achterste) rij: 45. zuster Archanjela, 46. Lien van Grinsven, 47. ?, 48. ?, 49. ?, 50. mevrouw 

Harmsen (directrice), 51. ?, 52. ?, 53. ?, 54. juffrouw Truus? Deckers, 55. ?, 56. ?, 57. ?, 58. ?, 59. 

Corrie Raaymakers, 60. zuster Alidia, 61. ?.

(foto archief heemkundevereniging; namen met dank aan de familie Heessels)
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Op deze foto uit 1969 of 1970 staat links onderwijzer Frans van Oorschot. Van de leerlingen denken we 

te herkennen:

Op de eerste (voorste) rij: 1. Pieter de Leijer, 4. Wim van der Lee

Op de tweede rij: 9. Hans van Grinsven, 10. Kees van Puijenbroek

Op de derde rij: 1. Harrie? van Oploo

Op de vierde (achterste) rij: 1. ? Groenendaal, 4. Wil van Nieuwburg, 6. Michel Berkelmans, 7. ? van 

der Weijden, 9. Tonnie Huijbers 

(foto uit familiearchief Frans van Oorschot)
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Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis van de openbare lagere school – waarover in volgende 
nummers van De Heertgang meer – kwam onderstaande bu-renruzie uit de archiefstukken 
naar voren1. Ze is té hilarisch om ze niet op te nemen. Het gaat met name om een brief en een 
politierapport, die hier beide letterlijk, in de schrijfwijze van die tijd en inclusief typefouten zijn 
overgenomen.

Een woning voor de veldwachter
In mei 1913 wordt door het raadslid Maas 
voorgesteld om één van twee leeggeko-men 
lokalen van de door terugloop geplaagde 
openbare lagere school in de Heesakkers, 
gelegen aan de huidige Oude Schoolstraat, te 
bestemmen tot woning voor de veldwachter. In 
september daarop wordt de schoolopziener van 
het district ’s-Hertogenbosch (de voorloper van 

de inspectie voor het onderwijs) ingeschakeld 
om eens naar de voorgenomen aanpassingen 
te komen kijken. Overeengekomen wordt om 
één lokaal voor het onderwijs op te knappen en 
het ander op termijn te be-stemmen als woning 
voor veldwachter Tielemans. In januari 1914 
wordt hiervoor een begroting opgemaakt. De 
aanpassing aan het schoollokaal kost ƒ 1.460, 
de aanpassing tot woning ƒ 1.237. De gemeente 
neemt hiervoor een 4% lening van ƒ 3.000 
gulden op.

Geen pomp
Op 1 juli kan de veldwachter zijn woning in. Er 
is alleen een probleem met de water-pomp. De 
veldwachterswoning heeft een eigen pomp nodig 
en zolang die er niet is, moet gebruik worden 
gemaakt van de pomp in de naastgelegen 
schoolmeesterswo-ning van de hoofonderwijzer 
Govers. Het lid Spierings uit de gemeenteraad 

is eigen-lijk geen voorstander van een eigen 
pomp, maar verwacht daarover wel problemen. 
Burgemeester en Wethouders hadden een eigen 
pomp voor de veldwachter wel overwogen, 
maar ja, de kosten waren nogal hoog, vooral 

DE KWESTIE GOVERS-TIELEMANS
Ruud van Aart

Vlak achter de leilinden die nu nog op het Johan 

Frisoplein staan, stonden tot ongeveer 1968 de 

voormalige openbare school en rechts daarvan de 

woning van de hoofdonderwijzer. Tussen de woning en 

de school is het omstreden poortje. Het linker deel van de 

school werd verbouwd tot woning voor de veldwachter. 

Rond 1930 heette de hoofdonderwijzerswoning 

Rozenhof en werd ze bewoond door Jan Knicknie, 

gemeentesecretaris, en zijn eerste vrouw Dien 

Schellekens. Op de rechtse foto zitten zij voor het huis. 

(foto’s uit archief heemkundevereniging)

Twee andere hoofdrolspelers in dit verhaal op een foto uit 

1915. Links Van Berkel en rechts Tielemans. (foto BHIC, 

uitsnede uit FOTOSM.0974) 

1 BHIC: Gemeente St. Michielsgestel, Toegangsnummer 5184, Inventarisnummers 628, Notulen Ge-meenteraad; Inventarisnummer 1306  
 Geschil tussen het hoofd van de openbare lagere school en de gemeente. 
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van het leggen van een nieuwe leiding, zodat ze 
hadden besloten het nog een jaartje voor zich 
uit te schui-ven. Het raadslid Maas informeerde 
ook nog naar het voornemen de schoolplaats 
te doen afmaken. B&W zou er mee aan de slag 
gaan en naar de goedkoopste aan-vaardbare 
oplossing komen.
Uit de stukken kan nu worden begrepen dat de 
pomp er niet direct is gekomen en dat de vrouw 
van de veldwachter thans door een poort in de 
inmiddels om de speel-plaats heen geplaatste 
muur naar de pomp in het huis van de buren 
moet om water te halen. Dat kwam kennelijk 
niet altijd even gelegen. In augustus 1915 wordt 
in de gemeenteraad gemeld dat er – “zoals de 
raadsleden wel bekend zou zijn” – een he-vig 
geschil bestaat tussen de familie Govers en de 
familie Tielemans. B&W mogen van de raad 
trachten het geschil op te lossen.

Dat lukt dus niet. De pomp werd geplaatst en de 
poort, nu het gebruik ervan in de scheidingsmuur 
ook niet meer nodig is, werd afgesloten. Maar 
ja, nu had de familie Govers geen achteruitgang 
meer en bovendien was de toon natuurlijk ook 
al gezet. Intussen had Govers advocaat Lion uit 

’s-Hertogenbosch ingeschakeld. Op 16 sep-
tember komt er bij de gemeente een brief binnen 
van Lion waarin hij aangeeft dat Govers zich 
verzet tegen de afsluiting, want die zou tegen 
de afspraken zijn die hij met de gemeente had: 
hem was bij zijn aanstelling als schoolmeester 
een vríje wo-ning toegezegd en nu was er geen 
achteruitgang meer.
In de gemeenteraadsvergadering van 19 oktober 
1915 wordt een brief van de heer Govers 
aan de gemeenteraad – zijn werkgever dus – 
voorgelegd die “een paar zin-sneden bevatten 
die niet voor publicatie vatbaar zijn”. De brief 
wordt in een geheime zitting besproken en blijft 
ook voor ons dus verborgen. 
In december wordt in de raad gemeld dat de 
kwestie nog niet is afgewerkt, maar “dat het 
adres van Govers niet in het voordeel van de 
adressant zal uitvallen”. B&W had intussen een 
rapport laten opstellen door veldwachter Van 
Berkel en zat op de rap-portage te wachten. 
Govers, die de bui al aan zag komen, had zich 
op 4 januari 1916 ook al tot Gedeputeerde 
Staten (die het onderwijsbeleid van de 
gemeente moet goedkeuren) gewend, maar die 
distantieerde zich van de kwestie.

Links  de tweede klas van de openbare jongensschool op 24 juli 1907. Helemaal rechts zit hoofdonderwijzer L.P. 

Govers. Verder op de foto: links onderwijzer A.C. Engel; op de 2e rij: 1. J. van Lieshout, 2. M. Heessels, 6. M. van der 

Donk;. op de 3e rij: 1. A. van Gestel; 2. W. van Houtum. (foto uit archief heemkundevereniging)
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Hoe het afliep
Hieronder volgt eerst het rapport van de 
veldwachter van Berkel en vervolgens het 
eindverslag van B&W met hun eindoordeel.

Het rapport
De ondergeteekende Wilhelmus van Berkel 
Gemeente- tevens Onbezoldigd Rijks-
veldwachter te St Michiels-Gestel, op last van 
den heer Burgemeester van St Mi-chiels-Gestel 
een onderzoek ingesteld, wegens een woorden 
wisseling tusschen het gezin L.P.Govers 
en Vrouw Tielemans, nader gehoord Vrouw 
Heessel, die ver-klaart dat zij zich bevond op het 
erf van Tielemans. Op een gegeven oogenblik 
ver-scheen ook aldaar Vrouw Govers en Haar 
twee Kinderen, zonder dat er iets gezegd 
worde, nam Vrouw Govers een on aangename 
houding aan, vooreerst met een lee-lijk gezicht 
te trekken, daarna in gebukte houding met haar 
achterste (of kont ge-zegd) naar het gezin van 
Tielemans gaan staan. Naar aanleiding daarvan 
zij vrouw Tielemans tegen Haar dat zij zeer 
onfatzoenlijk was om zo een houding aan te 
ne-men en uit te lachgen te worden dat zij zich 
moest schamen als vrouw zijnde van een Hoofd 
der school, daarop zij vrouw Govers gij bent 
ook maar een flodder uit den Berg. daarop gaf 
vrouw Tielemans haar ten antwoord, dan ben ik 
nog niet zo leelijk als gij, wand gij bent wel van 
u kinderen gaan loopen, ja wel drie maal zegt 
vrouw Govers maar daar is reden voor. Onder 
dat bedrijf kwam L.P.Govers erbij die een mond 
open trok dat ze hem in den Beekkant hoorde, 
en zijde dat u daarvan niets van wist, dat zijn 
vrouw was gaan loopen, vrouw Tielemans gaf 
hem daarop ten antwoord dat weet heel Gestel, 
wand zij heeft er wel brieven daarover aan 
andere Menschen laten lezen, daarop zij vrouw 
Govers ga gij maar binnen met u rotte kin-deren, 
daarop gaf vrouw Tielemans haar ten antwoord, 
dat is nog zoo erg niet dat zal nog wel genezen, 
maar die van jouw heeft ook wel rotte kaken, ja 
zij Govers kijk maar is hier en liet het zien, met 
nog een hoop praatjes er boven op. wat zegd 
vrouw Tielemans gij meent dat u in Gestel goed 
gezien bent, maar dat zouw u tegen vallen, dan 
staat Tielemans nog ver boven u verheven. ja 
zegd Govers daarop gij bent het Kintje van den 
Burgemeester. neen zegd vrouw Tielemans ik 
ben geen Kind van den Burgemeester, toen 
zijde Govers gij bent het lief vrouwtje van den 
Burgemees-ter, daarop gaf vrouw Tielemans, 
Govers ten antwoord ik ben het lief vrouwtje niet 

van den Heer Burgemeester zoo ver brengt het 
den Burgemeester niet, daarop zijde Govers 
Tielemans is geen zuipert maar heeft een zeer 
laag karakter, en nog meer van dien aard, vrouw 
Tielemans deelde hem mede dat zij Lubbers 
over gesproken had, dat zij altijd uit gelachgen 
word van Haar, die zegd vrouw u moet maar 
kalm blij-ven aan die menschen is toch niets aan 
te doen. zoo als vrouw Heessel gehoord had, 
heeft Govers ook heel Gestel rond gekletst dat 
vrouw Tielemans gezegd had dat vrouw Govers 
een Hoer was, daarvan is nog niet een woord 
over gesproken, verder is niet veel bijzonders 
verhandeld als een hoop op scheppen van 
Govers.
Antoon van Vreede verklaart dat hij niet van het 
begin erbij is geweest maar zegd als Govers zoo 
tegen zijn vrouw uitpakte dan had ik hem de kop 
in geslagen, boven dien heeft van Vreede het 
gezin van Govers wel drie dagen op rij boven 
op het af-dak van de school zien (zitten) met 
stoelen tafel en anderen huisraad.
Vrouw Heessel verklaart gelijkluidend met van 
Vreede van op het afdak zien zitten. Deze 
omschrijving kan onder EEDE bevestigd worden.

De veldwachter voornoemd
(ondertekend) W van Berkel 

(Carbondoorslag van een getypt ongedateerd 
verslag. Het verslag is met potlood op taal 
verbeterd, welke verbeteringen hier niet zijn 
opgenomen)

Antwoord op schrijven van 11 jan 1916,  
A no 51, 3e afdeling.
Onderwerp: sluiting poortje schoolhuis.
Bijlagen (ontbreken in het archiefdossier)

Ik heb de eer U als antwoord op het in margine 
aangehaalde onderwerp het navol-gende mede 
te deelen:
Tusschen de vrouw van den heer L.P. Govers 
en de vrouw van den veldwachter G. Tielemans 
heerscht sinds eenigen tijd een “burenveete” 
waarbij het vaak tot hooge woorden komt, iets 
wat men wel verwacht onder de volksklassen, 
doch allerminst dat daaraan de vrouw van een 
hoofdonderwijzer deel neemt.
Nadat wederom een zeer hevig twistgesprek 
tusschen genoemde vrouwen had plaats gehad, 
heeft de heer Govers mij mondeling verzocht 
een hekje te sluiten, waardoor het onmogelijk 
werd dat de veldwachter Tielemans via de 
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schoolspeel-plaats zijn woning kon in- en 
uitgaan.
Nadat de Raadsvergadering van 7 september 
1915 (zie bijlage no 1) aan het college van B 
en W, door de leden machtiging was gegeven 
om maatregelen in deze zaak te nemen, werd 
hierop volgenden vergadering van B en W 
(13 sept 1915) het voor-stel goedgekeurd, tot 
sluiting van bedoeld hekje, maar werd tevens 
besloten ook het achterdeurtje van een berghok 
van den heer Govers’ huis te sluiten, hopende 
dat hierdoor beide families zoo min mogelijk in 
elkaars nabijheid zouden komen en de twisten 
hierdoor tot het verleden zouden behooren. Aan 
den heer Govers werd dit besluit mede gedeeld 
(zie bijlage A1).
De heer Govers echter, over het sluiten van 
zijn poortje niet gesticht, was zo vriende-lijk de 
gemeente door Abr. Lion, advocaat te ’s Bosch, 
te laten weten, dat ze niet ge-rechtigd was, tot 
het nemen van zulke besluiten. Van dit schrijven 
werd natuurlijk geen notitie genomen waarop 
op 16 september 1915 wederom een schrijven 
van genoemden advocaat werd ontvangen. Iets 
later is deze per auto zelf eens naar het bewuste 
poortje komen kijken, en vernam ik van hem 
niets meer.
Op 7 Oktober 1915, zond de heer Govers een 
zeer uitvoerig rekest aan den raad, welk rekest 
ik ongeschikt achtte in het openbaar te doen 
voorlezen en het dus in de raadsvergadering 
van 19 Oct 1915 met gesloten deuren liet 
behandelen. Een voor-stel van mij om een 
commissie van onderzoek aan te stellen (zie 
bijlage no 2) leed echter schipbreuk, zoodat de 
zaak dus in handen van BenW bleef, welken 
bij hun besluit blijven om het hekje en de deur 
gesloten te houden.
De heer Govers nog steeds ontevreden, vroeg 
aan de redactie van “De Vacature” hem hunne 
opinie mede te deelen. Het antwoord luidde 
echter voor hem ongunstig en werd hem dat 
duidelijk uitgelegd.
De heer Govers zijn spijt niet kunnende 
verkroppen had toen de onhebbelijke dom-heid 
’s-avonds in herbergen zijn ongenoegen op zeer 
minne manier uit te bazuinen, daarbij zich zeer 
onvoorzichtig uitlatende over Burgemeester en 
Raadsleden dezer gemeente.
De heer Govers schijnt echter in de meening te 
verkeeren dat men de zaak alleen van zijn kant 
moet beschouwen.
Verschillende menschen verklaren, dat 
veldwachter Tielemans zich nimmer met de 

twisten enz bemoeide, wat hij ook aan mij 
verzekerde. Volgens de vrouw van Tiele-mans 
geeft de vrouw van den heer Govers steeds 
aanleiding tot de oneenigheden, wat waar schijnt 
te zijn volgens een rapport van den veldwachter 
W. van Berkel. Verschillende menschen hebben 
o.a. gezien dat de familie Govers op het platte 
dak van een achteruitbouw van hun wooning, 
verschillende dagen zijn gaan zitten, zin-gende 
het lied “In naam van Oranje doe open de poort”, 
welk lied de heer Govers ook door de onder zijn 
leiding staande schooljeugd verdacht dikwijls 
liet zingen. Vrouw Tielemans achter haar huis 
werkzaam zijnde, was zoo verstandig om nu al 
het gebeurde, naar binnen te gaan, wanneer de 
familie Govers op het platte dak verscheen om 
te muciseren. 
De timmerman welke belast was om de deur 
te gaan sluiten wilde niet zonder poli-tiehulp 
gaan, daar mevrouw Govers niet als bijzonder 
goedaardig staat aangeschre-ven.
Dat de heer Govers zich onheusch behandeld 
acht is dus in hoofdzaak de schuld van zijn 
vrouw. Ik herhaal dat de vrouw van een 
hoofdonderwijzer niet met een veldwachtervrouw 
moet discussiëren tot vechtens toe, en dat 
de heer Govers in plaats van zijn vrouw te 
kalmeeren, niet daarmee moest doen.
Om nu verdere schandalen te voorkomen zijn 
Ben W niet van plan den raad eenig voorstel 
te doen om de deur wederom te openen, want 
sinds het sluiten is er van twisterij niets meer 
gehoord en heerscht er paais en vree.

Van een achterstelling bij den veldwachter 
Tielemans zoo als de heer Govers be-weert, is in 
questie geen sprake en van alle grond ontbloot.

(Het stuk vervolgt en gaat over van een leesbare 
schrijfhand in een lichte, waterig en vrijwel niet 
leesbaar handschrift alsof het een slecht carbon 
betreft. Deze alinea’s zijn hier wegegelaten. Het 
stuk sluit als volgt af:)

Hiernevens nog een rapport over de questie 
opgemaekt door de veldwachter Van Berkel 
Mijns inziens zoude het ‘t beste zijn indien de 
zaak hier bij bleef.
B&W hebben trouwens geen plan van den eens 
ingeslagen weg af te wijken.
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De vorige Heertgang was helemaal gewijd aan het 200-jarig jubileum van Beekvliet. Naar aanleiding 
daarvan kregen we twee prachtige foto’s toegestuurd, die we u niet willen onthouden. 

Aardappelschillers
Cees ter Stege, de schrijver van het 
jubileumboek “Beekvliet, 200 jaar 
buitengewoon”, stuurde ons de eerste foto toe. 
Daaruit blijkt, dat daar niet alleen nonnen het 
huishoudelijk werk deden. 
De eerste gedachte dat het vrouwen met een 
beperking waren, die op het kleinseminarie 
een beschermde werkplek vonden, blijkt niet te 
kloppen. Cees ter Stege meldt ons hierover: 

“Mijn oudtante, Drieka van Boven had -voor 
zover mijn moeder weet- geen beperkingen. 
Wel is bekend dat ze nooit getrouwd is geweest 
en dus ook om die reden nooit ontslagen, 
zodat ze haar leven lang kon blijven werken. 
Waarschijnlijk woonde ze niet intern op het 

seminarie. Haar oude dag sleet ze in het 
Adrianusklooster bij de nonnen. Als mijn moeder 
daar met haar ouders mee op bezoek ging, 
kreeg ze een appeltje. Maar tante bewaarde bij 
gebrek aan een koelkast haar fruitvoorraadje 
in de kast tussen het linnengoed met 
mottenballen.” 
De appels roken en smaakten dermate naar 
kamfer, dat mijn moeder het aanbod meestal 
maar beleefd afsloeg...

Jan van den Broek, woonde recht tegenover 
de hoofdingang van Beekvliet aan de 
Seminarielaan. Hij herkende op de foto Dina van 
Kraay, die in het kleine huisje naast zijn ouderlijk 
huis woonde. 

DE NASLEEP VAN BEEKVLIET 200 JAAR

Van deze mensen kennen we helaas niet alle namen. De bekende zijn, van links naar rechts: 2. Dina van Kraay 3. 

Drieka van Boven 4. Joke van de Ven 5. ? Verhagen. (foto archief familie ter Stege)
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Van deze twee vrouwen ontvingen we het 
bidprentje.

Melkcursus
Jan van den Broek stuurde ons nog een 
prachtige foto, die op 26 juni 1925 werd gemaakt 
op Beekvliet. De coöperatieve zuivelfabriek 
van Gemonde nam het examen af van een 
melkcursus waaraan niet alleen Gemondse 
boerendochters en –zoons deelnamen, maar 
ook een paar Gestelse. Dat examen werd 
afgenomen op Beekvliet. Waarom daar? Omdat 
ze op Beekvliet 12 melkkoeien hadden, genoeg 
om zo’n 25 melkers examen te laten doen.

Ook Jan van den Broek senior deed die dag 
examen. Hem werd een koe toegewezen, die 
volgens de jonge Jan “maar drie spenen had en 
sloeg als een paard”. Desondanks won de oude 
Jan die dag de eerste prijs. Dat hij als melker op 
Beekvliet alle koeien goed kende, en zij hem, 
zal daar wel aan bijgedragen hebben; hij kende 
de fijne kneepjes van het melkersvak. Want dat 
was het, getuige de onderdelen die tijdens het 
examen beoordeeld werden. Interessant is te 
zien hoe belangrijk elk onderdeel was. Het cijfer 
voor de manier van melken telde 9x mee, dat 
voor schone handen 3x. 
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(fotograaf: J. van Raamsdonk, 

Schijndel; foto uit familiearchief 

Jan van den Broek)

16)  Dorus van Kempen
17)  Betje Brekelmans (vrouw van Janus van de 

Ven)
18)  Bert van der Linden (bestuurslid en 

„rômschüpper“)
20)  Jan Putmans
21)  Van Mill (directeur boterfabriek)
22)  Marinus Schellekens (zoon van Kees 

Schellekens, Hezelaar)
23)  Toon van Oirschot (zoon van zwarte Driek)
24)  Putmans (Grard of Marinus)
25)  Janus Verhoeven
26)  Ritman ??
27)  Jan van den Broek (eerste prijs)
28)  ??
29)  Pieter Buis
30)  Gust Smulders
31)  Marie van Liempt
32)  Tonia Habraken (vrouw van Bertus 

Verhagen)
33)  Tongers Struif (leraar, examinator)

1)  Bertha Schellekens (vrouw van den Otter, 
dochter van Hermus Schellekens)

2)  Sjaan Geerts  (dochter van Gradje Geerts)
3)  Mina van Dijk (vrouw Mies van Oorschot)
4)  Pieta van Ooirschot (vrouw van 

Santegoeds)
5)  Betje de Bie (vrouw van Van Abelen)
6)  Willem de Vroom (bestuurslid boterfabriek)
7)  Brord van der Linden
8)  Antonia Schellekens (vrouw van Van Vught)
9)  Mina Merkx (vrouw van Toontje den Otter)
10) Leen van der Meijden (vrouw van F. 

Olieslagers)
11)  Driekavan den Oetelaar (vrouw van Van 

der Leest)
12)  Zus Schellekens (dochter van Kees 

Schellekens, Hezelaar)
13)  Koos Buis
14)  Sjaan van Aarle (vrouw van Sluiters)
15)  Mien Schellekens (vrouw van Van den 

Oever, dochter van Kees Schellekens, den 
dikke, Hezelaar)


