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Gegijzeld (door het Corona-virus) maar niet verslagen. 

 

Helaas konden we op 14 en 15 maart de deuren van de expositie over de gijzelaars van Sint-

Michielsgestel en Haaren in de Beekvlietboerderij niet openen. Toch willen wij – zeker in deze tijden 

waar nieuwsgaring zo’n bijzondere lading heeft gekregen – u deze beleving niet onthouden. Met een 

digitale en gedrukte versie van de expositie willen wij u, vooruitlopend op de ‘echte’ opening, kennis 

laten maken met de aansprekende verhalen over de Gijzelaars van Sint-Michielsgestel en Haaren. 

 

De digitale expositie behandelt tien thema’s rondom de gijzelaars (1942-1944) van Beekvliet, Haaren 

en de Ruwenberg. 

 

De thema’s zijn verdeeld over de genummerde ruimtes van de Boerderij: 

 

    Arrestatie, transport en aankomst op Beekvliet als gijzelaar/borg. 

    Het dagelijks leven met verblijf in een seminarie, slapen in chambrettes of slaapzalen, de angst en 

dreiging om van bed gelicht te worden 

    Wat alle gijzelaars vreesden, is een aantal van hen ook echt overkomen. Acht onschuldige 

gijzelaars zijn zonder enige vorm van proces gefusilleerd. 

    Hier staan op de muren de 1276 namen van gijzelaars die we hebben kunnen achterhalen. De 

Expositie is een levend project, we willen over hen zoveel mogelijk nieuwe informatie ophalen. We 

zijn er ook van overtuigd dat er nog namen ontbreken. Ons doel is na de expositie een volledig beeld 

te hebben. 

    In de refter/eetzaal komt het dagelijkse leven met eten, drinken en huishoudelijke taken in beeld. 

    De aula of studiezaal biedt veel mogelijkheden om kennis te nemen van studie, colleges, culturele 

en sportactiviteiten in het Gijzelaarskamp 

    Wat is eigenlijk een gijzelaar en wat was het beleid van de Duitse bezetters inzake gijzelen en 

represailles? 

    ‘Het gezicht van Gestel’: portretten die gijzelaar Karel van Veen van zijn mede-gijzelaars schilderde, 

met ook onlangs nieuw ontdekte. 

    De Heere Zeventien, de ‘doorbraakgedachte in de Geest van Gestel’ en de impact op het oprichten 

van de PvdA. 

    Maquette en virtuele rondleiding door het Gijzelaarskamp Beekvliet aan de hand van het verhaal 

van Philip Roest. 



Aflevering 1: Thema 1 (kamer 1) De Brug (1b) 19 maart 2020 
Arrestatie, transport en aankomst 

 

De arrestatie 

 

4 mei 1942 vroeg in de morgen ging bij honderden Nederlandse mannen de voordeurbel. Er stonden 

Wehrmacht-soldaten voor de deur.‘Mitkommen!!’ Snel een koffertje pakken en de overvalwagen, 

tram of vrachtwagen in. Op de ‘waarom’-vraag kwam geen antwoord. 

 
De familie bleef in grote verwarring en grote onrust achter. De mannen waren weg, naar een 

onbekende bestemming. Sommigen ontmoetten in de overvalwagen stads-, dorps- of zelfs 

straatgenoten. Gelukkig: ‘ik ben tenminste niet alleen!’. De vrees was groot naar Duitsland gestuurd 

te worden, naar de beruchte kampen waarover in Nederland al veel geschreven was. Dus probeerde 

iedereen onderweg te gissen waar de rit heenging. Vanuit de geblindeerde vrachtwagens viel dat niet 

mee. Hun bestemming was het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. 

 

  Gijzelaarskampbeekvliet.nl Vrienden / Sponsors / Pers 

 



Aflevering 1: Thema 2  De Brug (1a) 19 maart 2020 
De ‘bevolking” van Beekvliet (juli 1942) 

 

Inbeslagname van Kleinseminarie Beekvliet 

 
Ik krijg een overzicht van de bevolking van het kamp. Er zijn hier 450 gijzelaars en in het Groot-

Seminarie te Haaren, enkele kilometers van ons verwijderd, zitten er evenveel. Die zijn pas enkele 

dagen geleden gearresteerd. Maar hier wonen buitendien nog de ruim tweehonderd Buchenwalders. 

 

Ook is er de Schoorlsche groep, bestaande uit veertig anti-revolutionnairen, die aanvankelijk in het 

kamp te Schoorl hebben gezeten en evenmin gijzelaars zijn. Er is nog een groep in het kamp. Die 

behoort niet tot de gijzelaars en evenmin tot de Indische gedetineerden. 

 

Ze bestaat uit vijftig of zestig gestraften: Häftlinge uit Amersfoort. Maanden geleden zijn zij hierheen 

gebracht om corvéedienst in het voorgebouw en de keuken te doen. Zij wonen in het voorgebouw. 

Zij zijn gekleed in versleten Nederlandsche uniformen. Volgens de Duitschers zijn zij allen 

communisten. Volgens de waarheid is het anders. Conversatie tusschen hen en ons is verboden en 

wordt dus dagelijks gevoerd. Zij hebben geen briefpost en geen pakketten. En tenslotte moeten zij 

voor de Duitschers werken Zij zijn slechter af dan wij. 

 

(Peereboom; pp. 23 – 24) 

 

    Gijzelaarskampbeekvliet.nl 

    Vrienden / Sponsors / Pers 



Aflevering 3: Thema Fusillade (kamer 3)  De Brug (2) 26 maart 2020 
 

Hoe het begon, Stilte voor de storm, Stilte na de storm 

 

Hoe het begon                                                                                                                                      

 

In de stralende, gruwelijke meimaand van 1940 hadden officieren van het Duitsche bezettingsleger 

gezegd, toen het burgerlijke bewind onder leiding van Seyss-Inquart werd aangekondigd: Jetzt fängt 

die Schweinerei an.  De Duitschers verwachtten nog dat wij ons wel zouden laten inpalmen. Deze 

Duitsche verwachting werd evenwel niet bewaarheid. Blijkbaar ontbrak toch iets aan het Duitsche 

inzicht in de geaardheid van andere volken. De Hollanders schenen niet te erkennen dat zij verslagen 

zijnde, een vernederd volk waren. Zij bogen het hoofd niet in schuldbesef. Zij pleegden lijdelijk 

verzet. Later zelfs openlijk verzet. 

 

Toen hun onwil en minachting bleven bestaan en het verzet sterker werd, draaiden de Nazi’s de 

duimschroeven aan. Als iemand een aanslag heeft gepleegd en gij kunt den dader niet vinden, neemt 

gij eenvoudig een ander gevangen en schiet hem dood. Als gij dit middel preventieve werking wilt 

verleenen, neemt gij bij voorbaat honderden menschen gevangen, vooral knappe en verdienstelijke 

menschen, wier dood dus indruk op velen moet maken. Dan maakt gij bekend: zoodra weer sabotage 

gepleegd wordt, schieten wij eenigen van hen dood. (Peereboom pp. 5 – 7) 

Stilte vóór de storm                                                                                                                      

 

Vrijdag 14 augustus 1942:  Om kwart vóór elf weer een appèl op het voetbalveld, nu voor allen (723 

man) ten overstaan van den commandant en de Scharführer. Het duurt anderhalf uur.  Als aanleiding 

wordt medegedeeld, dat ’s nachts iemand in den tuin zou zijn geweest. Een schildwacht heeft een 

schot gelost. De commandant beweert dat menschen hebben getracht het kamp binnen te komen. 

 

In den middag houdt dr. Knuttel een rede over Rembrandt als mensch  De geest in het kamp is goed, 

ondanks het appèl.  Om tien uur wandel ik met iemand nog een paar rondjes.“Merk je hoe opgewekt 

de stemming weer geworden is?” vraagt hij. Toch loopt vannacht om 12 uur de termijn van het 

dreigement af.  In den laten avond van dien veertienden Augustus merkt niemand iets ongewoons in 

het kamp. Tegen elf uur loopt iedereen in pyjama, de meesten nog een sigaret rookend na het 

gewone gedrang bij de waschbakken. “Heeren, over vijf minuten gaat het licht uit. Wel te rusten 

allemaal”. Dan is er stilte. (Peereboom pp. 62 – 63) 

Fusillade 

 

Fusillade, een onheilspellend woord, en schrikbeeld, dat, zo hoopten de gijzelaars, nooit realiteit zou 

worden. Maar helaas, het liep anders. Het bleek geen loos dreigement te zijn. Op 15 augustus 1942 

in Goirle en op 16 oktober van datzelfde jaar bij Woudenberg werden acht gijzelaars, 4 uit Haaren en 

4 van Beekvliet, weggevoerd en geëxecuteerd. In deze ruimte willen we deze gruwelijke gebeurtenis 

in het bosgebied van “Gorp en Roovert” bij Goirle verbeelden, de angst, maar ook de 

vastberadenheid en de moed van mannen die, met opgeheven hoofd, hun leven gaven. 



 
Gedenksteen 

Stilte ná de storm                                                                                                                               

 

Het is vroeg in den morgen; de eerste zonnestralen raken de daklijsten van het seminarium Beekvliet. 

Er hangt een drukkende stilte in de lucht, maar ook in het gebouw, waar de eerstgewekten de mare 

reeds fluisterend doorgegeven hebben: vijf van ons zijn weg!  Dan klinkt ineens de microfoon: 

“Heeren, om kwart vóór acht appèl op het sportterrein.”Bloksgewijs wordt aangetreden. In stilte 

staan we, een kwartier, een half uur, drie kwartier, een uur. 

 

Wij staan en wachten. Om kwart vóór negen wordt gezegd, dat de heeren er nog niet zijn. We krijgen 

toestemming in te rukken. 

 

Vijf minuten later roept de microfoon allen weer naar het sportveld. Dan komen ze. Even tevoren is – 

zingende – een peloton soldaten op het veld gekomen. Doodsche stilte heerscht en wij wachten. Dan 

een stem, die de stilte verscheurt: “Hedenmorgen zijn vijf gijzelaars terechtgesteld”. Er wordt 

medegedeeld dat “het de Duitsche instantie oprecht leed doet dat zij deze maatregel heeft moeten 

nemen”. Dan is er stilte. Op niemand’s gelaat is iets te bemerken. Niemand beweegt zich. Hollanders 

kùnnen zwijgen. De kerels verdwijnen, maar de stilte niet. Dan gaan wij heen. Niemand zegt iets. Er is 

een streep getrokken, met bloed, van Delfzijl tot Valkenburg en die blijft! 

Er is een vóór en een ná 15 augustus 1942.  (v. d. Gijzel ) 

Kamer 3 Gedenkplaats Gorp en Roovert 



Aflevering 4 Thema Dagelijks leven (kamer 2)  De Brug (3) 2 april 2020 
Verblijf in een seminarie          slapen in chambrettes           angst en dreiging om van bed gelicht te 

worden 

 

Chambrette 

 
Als gijzelaar kon je terechtkomen op een kamer, waar je weliswaar minder privacy had, maar wel 

beschikte over wat meer ruimte. Maar ook een chambrette kon je onderkomen worden, klein, soms 

met een enkel bed, maar vaak ook met een stapelbed of met veel chambrettes op één grote 

slaapzaal. Vaak werden deze ruimtes niet alleen gebruikt voor de nachtrust, maar ook voor de rust 

overdag, om te discussiëren, te schaken, een eigen potje te koken. Kortom, in het leven van een 

gijzelaar hadden deze ruimtes een belangrijke functie, evenals de aula en de cursuslokalen. 

 

Angst en Dreiging 

 

Wij leefden in betrekkelijk comfort, heel anders dus dan de menschen in de concentratiekampen, 

waar mishandeling en straffen aan de orde van de dag waren. Wij hadden, binnen onze 

gijzelaarsgemeenschap, zelfbestuur. 

 

Ieder maakte zijn eigen dag-indeeling. Er was een opgewekt, schoon opgeschroefd geestelijk leven. 

Familie en vrienden, maar ook onbekende belangstellenden overstelpten ons met pakketten. Maar 

wij waren opgesloten achter prikkeldraad. 

 

En de Dood bedreigde ons. De Dood  kwam in den nacht en vermoordde sommigen onzer. Hij bleef 

dreigen. Hij kwam terug en sloop door het duister, lichtstralen uit zijn lantaarn mikkend op 

slapenden, die ontsteld ontwaakten. Dat was alleen maar om schrik aan te jagen. De Dood verscheen 

opnieuw, liet enkelen even bij zich komen en zond hen terug in het leven. Dat deed hij ook maar om 

een beetje te sarren. Daarna sloeg hij opnieuw toe.  (Peereboom p.11)   



 

 
 Langen tijd vertoef ik op kamer I. Terwijl ergens wordt uitgemaakt op welk blok ik zal worden 

ingedeeld. Heb je voorkeur? vraagt iemand. Neen. Ik weet niet eens wat een blok is.   Hm, zegt hij. 

Natuurlijk. Daar dacht ik niet aan. Een blok is een slaapzaal of een groep slaapkamers, zie je. Er zijn er 

zeven. Elk heeft een blokhoofd.                     



Zorg nou dat je bij ons op blok IV komt, daar woon je in een cabine voor twee. Dat is beter dan een 

kamer voor tien of twintig, waar je heelemaal nooit alleen kunt wezen. Maar er zijn maar drie 

blokken met cabines en IV moet je hebben. Aardig blok, goede stemming, geschikt blokhoofd. 

 

Wij wandelen door een lange, smalle gang met cabines aan weerszijden, elk met een boven- en 

onderbed. De huttenrijen zijn laag, de zaal is hoog, met grootte, openslaande ramen boven de 

hutten. Het is een vreemd verblijf. Aan spijkers hangen jassen, hoeden, handdoeken, broeken en 

vesten. Op de verwarmingsbuizen boven de cabine liggen kartonnen dozen, blikken waschkommen 

en handkoffers. Op plankjes langs de wanden prijken scheerkwasten, sponzen en ander toiletgerei. 

 

(Peereboom pp. 16 – 18) 

 

Aflevering 5  De Brug (4) 9-4-2020 
1276 Gijzelaars en hun verhalen 

Naast de Gedenkboeken blijven we op zoek naar de verhalen van de gijzelaars 

 

Gegijzeld maar niet verslagen. 

 

Deze expositie is enerzijds het verhaal van verbroedering en vriendschap die konden ontstaan 

ondanks de dagelijkse dreiging. Anderzijds staat het verhaal symbool voor het overbruggen van 

verschillen, leidend tot eenheid en verbondenheid in het hele land. De geschiedenis van gijzeling en 

de diepere betekenis van vrijheid is daarmee nu nog steeds actueel en relevant. 

 

 Doelstelling We willen ervoor zorgen dat het verhaal van Beekvliet, Haaren en de Ruwenberg als 

gijzelaarskampen blijft leven. We willen dat doen samen met hun nakomelingen, nu de gijzelaars zelf 

niet meer onder ons zijn. We richten onze blik hierbij op de toekomst, op de 100 jaar Vrijheid-

herdenkingen van 2044-45.  

 

De expositie maakt onderdeel uit van de viering van 75 jaar bevrijding van ons land. De essentie 

daarvan is dat voor echte vrijheid democratie een voorwaarde is, een democratie met hart en hoofd 

voor iedereen…. Een democratische rechtstaat die het verdedigen waard is, en waar we gezamenlijk 

verantwoordelijk voor zijn en inspanningen voor moeten blijven doen. Met deze expositie willen de 

initiatiefnemers het besef van de waarde van vrijheid en de inhoud ervan te borgen, voor nu en voor 

de toekomst. 

 



Gesprekstafel over gijzelaars 

In dit gebouw, de Beekvliet-boerderij, met haar historie van de gijzelaars willen we met de expositie 

een momentum creëren, dat een fysiek baken kan zijn voor blijvende reflectie en studie over de 

kostbaarheid van onze vrijheid.  Daarom hebben we Kamer 4 ingericht. 

 

Gesprekstafel over gijzelaars 

 

In deze ruimte zijn de namen te vinden van alle mannen die in Haaren en Sint-Michielsgestel zaten 

opgesloten. Misschien zitten er namen tussen van familieleden of bekenden. In de lijst is te zien waar 

ze vandaan kwamen, wat hun functie was en waar ze als gijzelaar geïnterneerd waren. De lange lijst 

geeft een goed beeld van de massale omvang van het dreigmiddel, waarmee de Duitsers trachtten 

het Nederlandse verzet te breken. Een doodlopende weg, zoals later zou blijken. Als onze bezoeker 

beschikt  over interessante informatie met betrekking tot personen op deze lijsten en bereid is die 

informatie met ons delen, dan stellen we dat bijzonder op prijs. In dat geval nodigen wij hem/haar 

van harte uit gebruik te maken van het gastenboek in deze ruimte. 

      
    Namenlijst – pagina uit Gedenkboek Beekvliet 

 

     “Moeilijk is, tijdverlies te vermijden.            Het ontstaat vooral in de queues.          Overal maken 

wij hier queue.              

 

    Het gebeurt voor het postkantoor maar ook voor het eten, als de corveeërs de dampende flots uit 

de groote gamellen staan op te scheppen en wij in lange rij langs hen schuifelen.” (Peereboom) 

 

Uit: Gedenkboek Beekvliet.  

 



Bij de Kerstboom 1942  door Prof. Schermerhorn    

 
GEDENKBOEK BEEKVLIET 

 

  

 

 Wij zijn een vreemd gezelschap: hoe kan het anders; vreemden brachten ons tezamen. En toch 

blijven wij niet vreemd voor elkaar en langzaam groeit  er toch in hetgeen onze vriend Robert Baelde 

eens typeerend noemde, een pension van individualisten, een wil om elkaar te helpen. Het “helpt 

elkanders lasten dragen” is een devies, dat past bij een stuk van ons kampwerk. Mag ik het hier bij 

dezen Kerstboom nog eens zeggen, dat wij elkaar als lotgenoot zullen blijven zien, ook als men 

ontslagen wordt? Want ook dan kunnen in het leven onzer ex-kampgenooten moeilijkheden 

ontstaan, die terug te voeren zijn op hun gijzelaarschap. Want dan kunnen wij bewijzen, dat niet 

geldt het “uit het oog, uit het hart”, maar dat werkelijke solidariteit is gegroeid en de 

verantwoordelijkheid voor elkaar, die ook verder in ons volk straks zoo noodig zal zijn, hier althans 

niet alleen maar een frase was. 



Aflevering 6  De Brug (5) 16-4-2020 
Dagelijks leven met eten en drinken. 

Refter – Eetzaal – Kantine 

Voor hun gemeenschappelijke maaltijden gingen de gijzelaars, vanaf november 1942, 

naar de eetzaal, vlakbij de keuken, net achter het voorgebouw. 

Daarvóór zaten ze in een zaal, net naast de aula. 

Na een beginperiode van enkele millimeters dikke / dunne sneetjes zuur brood 

en de beruchte “flotsmaaltijden” werd het eten na verloop van tijd minder slecht.  

 
DE EETZAAL – REFTER IN DE EXPOSITIE 

 
Maar veel gijzelaars konden met de hen toegestuurde levensmiddelen ook zelf maaltijden bereiden, 

op petroleumstelletjes of op kookplaatjes, in hun kamer of in de gang vóór de chambrettes.                                                                                                                                                                                                    

Hiervoor moest wel een zwaarder elektriciteitsnet worden aangelegd. Voor een kop koffie of thee of 

een alcoholvrij drankje konden ze gebruik maken van de kantine (voorheen de eetzaal naast de aula).                                                                                                                                                                  

Op toerbeurt hadden een aantal gijzelaars “bardienst”, keurig in kelnerstenue.   



Flots 

 
Tegen één uur hervonden we elkander weer in de eetzalen voor het nuttigen van ons middagmaal. 

We vonden dan witte kommen uitgestald en in die kommen was water. In dat water dreef wat. 

Dreven er erwten in, dan aten we erwtensoep. Dreven er boonen in, dan heette het 

bruineboonensoep. Dreven er wortelen in, dan heette het hutspot. Hoe dan ook, wat je zag was: 

water. Voor dergelijk eten ontstaat soms ineens een naam. Zoo had een van de Indiërs aan dit eten 

de naam “flots” gegeven. 

 

Was het eten een ènkele maal goed te noemen, dan spraken we van: edel-flots, was het daarentegen 

bovendien zuur, dan heette het rot-flots. 

 

De dorstige Gijzelaar 

Het devies in De dorstige Gijzelaar was: “Niet alleen praten, maar drinken, heeren. Denk om de 

cantine!”, en “Leege glazen als ’t U blieft, heeren!”  Groote palmen overhuifden gezellige zitjes, waar 

zelfs tafelkleedjes niet ontbraken, en tusschen al die bridgende, lezende, pratende en schrijvende 

bezoekers door liepen een zestal net-echte kellners in heldere, witte, tot in den hals toegeknoopte 

jasjes. Maar boven die witte kraagjes uit staken de hoofden, die al die kennis bevatten, welke 

leeraren, advocaten, privaatdocenten, kooplieden en andere gijzelaars nu eenmaal bezitten. (van 

Gijzel pp. 148 – 149) 

 
Op toerbeurt hadden een aantal gijzelaars “bardienst”, keurig in kelnerstenue. 



“Even geduld, Heren!!”                                                                                                                            

Moeilijk is, tijdverlies te vermijden. Het ontstaat vooral in de queues. Overal maken wij hier queue. 

Het gebeurt voor het postkantoor maar ook voor het eten, als de corveeërs de dampende flots uit de 

groote gamellen staan op te scheppen en wij in lange rij langs hen schuifelen. 

Een uur later worden de lijsten van binnengekomen postpakketten in de hal opgehangen en wij 

schuifelen langs de lijsten. Er is een uitdeling van postpapier of tien sigaren de man, natuurlijk tegen 

betaling, in eetzaal I. Wij maken queue voor de eetzaal. Mijn schoensmeer, veters of lucifers zijn op. 

Ik dien nieuwe te gaan koopen in de toko, die zoo heet omdat zij door Indiërs gedreven wordt. Dus 

sluit ik me aan bij de rij op het eerste perron. Dat is een overkapt trottoir op de groote binnenplaats. 

Zelfs voor de W.C.’s  wordt queue gemaakt, want er zijn er te weinig. Vaak moeten wij in de rij staan 

in de douchekamer, omdat alle cellen bezet zijn. Wie den kapper wil bezoeken, moet zijn beurt 

afwachten in het kantoortje van den Huishoudelijke Dienst, om er een haarknip-kaart te koopen voor 

het stukje zink, dat in plaats van het kwartje is gekomen. Later wacht hij bij den kapper. 

Er zit toch wel wat goeds in die queues: zij vormen den kampcursus in geduld. Wie vroeger een 

haastig en ongeduldig mensch was, heeft dat hier afgeleerd. Hij heeft zijn tempo wel moeten laten 

zakken. (Peereboom pp. 53 – 54)                    

      

Aflevering 7 Dagelijks leven ; huishouden 2020-04-23 De Brug (6) 
Huishouden - Thomasvaer en Gijzelaar         

   

Uit: Gedenkboek Beekvliet. 31 december 1942 

Straks, in de Aula, bijeen met Goudsche pijpen en punch, hooren we de geestige en ontroerende 

kroniek van Thomasvaer en den plaatsvervanger van Pieternel. En als het kwart voor twaalven is, 

spreekt Schermerhorn ons toe. Eerst herdenken we samen, staande in volledige stilte, waarin 

langzaam de namen klinken onzer gevallen lotgenooten, de wonden, die op 15 Augustus en 16 

October de veroveraar sloeg in het hart van ons Nederlandsche Volk. Dan voert hij ons mee naar hen, 

die zoo heel veel meer te verduren hebben dan wij, in gevangenissen en concentratiekampen en 

naar onze vrouwen thuis, die den last der eenzaamheid dragen, om te eindigen met de uitdagende 

vraag aan ons, gijzelaars van Michielsgestel: ,,Hoe komen we straks terug in onze Nederlandsche 

Volksgemeenschap, met leege handen of met een boodschap?” 

 



Thomasvaer en Gijzelaar  

Oorspronkelijk uit Vondel’s ‘Gijsbrecht van Amstel’ stamt de tweespraak van ‘Thomasvaer en 

Pieternel. Een Oud- of Nieuwjaarsconference waarin het wel en wee van de stad Amsterdam werd 

besproken. Een traditie die in veel steden en dorpen navolging vond. De gijzelaars konden en wilden 

niet achterblijven. Maar er was in deze mannengemeenschap uiteraard geen “Pieternel” 

voorhanden. Vandaar de aanpassing naar Thomasvaer en Gijzelaar.  

 
Een citaat over het huishoudelijk werk uit Thomasvaer en Gijzelaar   

 

Thomasvaer: Gelukkig, maar nu vraag ik je – in opdracht van m’n vrouw – Hoe reilt en zeilt de heele 

boel hier nou? Wie doet de vaat, wie borstelt er de kleeren? Wie doet de kamers en de bedden van 

de heeren? Wie jast de piepers, wie zal wortels schrappen? Wie dweilt den vloer, de gangen en de 

trappen? 

 

Gijzelaar: Mijn beste Thomasvaer, ik zie, Je snapt nog niets van onze Lager-harmonie. De hele boel is 

reuzengoed in orde, En heeren, die wellicht thuis wel eens knorden, omdat de netheid hun al gauw 

voldoende was, die morsen hier zelfs heelemaal geen asch. En waar ze samen waren neergezeten, 

daar is de vloer als thuis – om van te eten! En mócht het somtijds niet in orde wezen, dan zal de asch-

oudste hun de les wel lezen! 

 

Thomasvaer: Asch-oudste- Van zoo’n baantje heb ik nooit gehoord. Het klinkt wat Duitsch – verklaar 

me eens dat woord. 

Gijzelaar: Een oudste noemt men hier, die voor den boel moet zorgen, Den eetzaal-oudste zie je 

eerst, al in dèn morgen. De kamer-oudste heeft zijn taak den heelen dag, De oudste voor biljart 

bepaalt, wie spelen mag. Die functie is heel hoog, hij past zoo op z’n zaken, dat hij nog onder ‘t spel 

de ballen graait van ‘t laken. 

Corvée  

Den volgenden ochtend heb ik corvée, samen met mijn buurman, 

een waardige Gedeputeerde van de provincie Utrecht. 

Als wij een zware vuilnisbak over de slaapzaal vervoeren op onzen weg 

naar de vuilnisbelt worden wij begeleid door het zingen van Chopin’s Marche Funèbre. 

Als wij de trap vegen zegt een passeerende hoogleraar: ‘Onze Keetje doet het beter” 

en meer van die dingen, die mij nopen, hem met den bezem te verjagen. 

Als wij het karretje, waarop stapels eetschalen vervoerd worden, 



van de keukens naar de eetzaal kruien, kunnen wij den lust niet weerstaan, 

er een bekend politicus mee na te zitten. 

  
Ontbreekt de ernst hier? Wordt er een soort pretje van gemaakt? 

Neen, volstrekt niet. Dit dient om den moed en de stemming te handhaven. 

Het behoort tot de houding. Zodra een Duitscher verschijnt, verkillen de gezichten. 

Wij weten dat de gijzeling bittere ernst is. 

Toch gedragen wij ons soms als schooljongens. 

De sfeer van Beekvliet is vol tegenstellingen, gelijk de menselijke natuur zelf. 

(Peereboom, pp. 33 – 34) 

 

Aflevering 8: 2020-04-30 De Brug (7) 

Dagelijks leven AULA Beekvliet Universiteit 
Een groot deel van het dagelijks leven van de gijzelaars speelde zich af in de Aula. Hier kwamen de 

gijzelaars bijeen om met elkaar te converseren, te schaken, te lezen, brieven te schrijven of te 

studeren. Maar ook om te luisteren naar concerten en te kijken naar filmvoorstellingen of om 

gemeenschappelijke activiteiten te houden en speciale dagen door het jaar te vieren, zoals 

Sinterklaas, Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar.   

De Aula 



De Aula wordt maar enkele uren per dag voor voordrachten gebruikt. En dan nog slechts ten halve. 

De andere helft blijft gereserveerd voor de honderden, die er dagelijks hun brieven schrijven, lezen 

of studeeren. Gesprekken worden in fluistertoon gevoerd. 

 

De aula is zoo groot, dat een publiek van duizend er gemakkelijk plaats zou kunnen vinden. Het 

verbaast een beetje, zulk een zaal in een klein Brabantsch dorp te vinden. Zij zou groot genoeg zijn 

om als concertzaal voor een stad van honderdduizend inwoners dienst te doen. Aan de lange zijden 

zijn hooge dakkapellen ingebouwd. Er is veel glas en dus veel licht. Een breed gordijn sluit het toneel 

af. Aan het andere einde hangt een hoog balcon. 

 

Het geheel is onrustig en opzichtig. De aula is altijd vol sigarettenrook en stof. Er hangt een zacht 

deinende, lichtblauwe wolk in. In de zomerzon dansen milliarden gouden stofjes in het kringelende 

lichtblauw en ge ademt ze met bewondering in. 

Maar de Aula is onmisbaar in het gijzelaarsbestaan!                     (Peereboom pp. 40 – 42) 

DAGPROGRAMMA via de Omroepinstallatie 

 

  8.45: Goeden morgen, heeren. Voor vandaag staat het volgende te gebeuren: 

 

  9.00:  In cursuszaal 1 een nieuwe cursus Spaansch voor gevorderden.  

 

  9.30:  In cursuszaal 5 komen de burgemeesters bijeen. 

 

10.30:  In de cathedraal cursus Russisch voor beginners. 

 

10.30:  Gelegenheid tot het maken van een rondwandeling door den tuin. 

 

11.30:  Aula:  lezing over “Huwelijksbeletselen bij den zoon van Louis Philippe”. 

 

11.45:  De onderwijskring komt, onder leiding van dr. Schwartz, bijeen. 

 

14.00:  De Friezen hebben een bijeenkomst in cursuszaal 2. 

 

De Juristenkring gaat vanmiddag, wegens ongesteldheid van mr. Recht, niet door. 

 

Voorts kan ik nog meedelen, dat vanavond om 9 uur in de aula een Vogelfilm zal worden vertoond 

van den heer Strybos, gevolgd door een klucht: ,,Polly is verliefd”. 

De Universiteit van Gestel 

 

Het wetenschappelijk leven is zo veelzijdig, dat wij van de Universiteit van Gestel spreken. De 

gijzelaar kan moderne talen studeeren, maar kan ook Spaansch, Italiaansch, Zweedsch en zelfs 

Russisch beoefenen.  Juristen en dominé’s zwoegen op Tacitus en Homerus, zich voorbereidend op 

de komende les. Zij zijn echt aan hun huiswerk bezig. Andere kampgenooten wijden zich aan de 

studie van boekhouden, philosophie, hoogere wiskunde of astronomie. Geschiedenis geniet een 

groote belangstelling.  Pater van der Wey, bekend publicist tegen het nationaal-socialisme, laat ook 

hier niet na actie te voeren. Er zijn groote redenaars en docenten in ons midden. 



 

Soms dreigt overdaad. Er kwam universitaire versterking uit Haaren: 

 

Zij brachten ons vele nieuwe krachten – en voortreffelijke! Ik denk aan Lieftinck (economie), De Jel 

(Engels), Constandse (Italiaans, dat tot nu toe vacant was gebleven), Oostra (Fries), Prof. Drewes 

(Arabisch en Maleis), en dan ook (in een kleine, maar zéér intens meewerkende groep) den filosoof 

Pos. 

 

Daarnaast natuurlijk werden enkele reeds begonnen cursussen voortgezet: Egyptologie van Pater de 

Greeve, Geologie van Prof. Schmutzer, “Boëthius, de Filosofie der Gevangenschap”, door Prof. van 

der Wey. En tenslotte vloeiden ons ook nieuwe voordrachtgevers toe, voor lezingen en korte 

cursussen: Von Balluseck, Van der Goes van Naters, Prof. Boeke, ,,de Indische Nooteboom” en nog 

anderen. Dr. Ritter, geacheveerd als vroeger voor de radio, gaf litteraire besprekingen. 

 

Oud-minister Donner drukte zijn stempel op een naar hem genoemde kring. Logemann sprak het 

synthetische woord in de soms ver uitdijende besprekingen van de “Bestuurskring”. En ook Prof. Dijk 

was het centrum, de ziel van een krachtige groep. Zijn collega Geyl besprak Zuid-Afrika en 

Vlaanderen in groter en kleiner gezelschap, en niet zelden maakte dit een deining, die wij in ons rijk 

geschakeerde kamp ( eigenlijk een permanent – misschien wel wat héél langdurig! – Nederlands 

volkscongres), best gebruiken konden.   (uit Gedenkboek Beekvliet) 

 

Het is een wonderlijke universiteit, die van Beekvliet. Ze kent teveel studie en te weinig rust. Zeker 

zijn er menschen, die den toestand moeilijk dragen kunnen en daarom in studie vluchten. De 

gedachte aan het gevaar moet verdrongen worden en dat drijft hen. Ze zoeken niet alleen tijdvulling, 

maar vooral andere gedachten. 

 

Zij moeten iets verdringen. Zij zijn vaak opgewekt, maar steeds gespannen. (Peereboom pp. 36 – 43) 

                                                                                                               
   Professor Minnaert:                Sterrenwichelaar 

 

  



 

Thomasvaer:      

 

Maar buiten het vermaak, zoo wordt in ’t land gezegd,  heeft menigeen zich hier op studie toegelegd 

 

Een studie-oudste zal dus zeker niet ontbreken, Men  heeft  daarvoor  gewis  naar een hoogleeraar 

uitgekeken. 

 

Gijzelaar:             

 

‘t Is Minnaert, dien men echter cursus-oudste noemt, een sterrenwichelaar, ook tot verduisteraar 

benoemd. 

 

Behalve het verduisteren der leslokalenramen, Flanst hij, mét Sanders, talloos vele cursussen 

tezamen. 

 

Thomasvaer:      

 

Dus velen, die voorheen van God, noch zure appelen wisten, verlaten straks het kamp als allround 

encyclopaedisten. 

 

Aflevering 9 Hobby en Sport 2020-05-07 De Brug (8) 
Hobbies, Knutselen en Sport 

Hobby, Knutselen, 

Knuttel(en) 

 

Als dr. Gerard Knuttel, ontrukt aan zijn Haagsch Gemeentemuseum, de bazuin der 

Kunstverheerlijking steekt, troepen de gijzelaars in menigte in de aula bijeen. Zijn voordrachten met 

lichtbeelden zijn zoo populair dat de vraag: “Ga je mee knuttelen?” algemeen gebruik is geworden. 

Hij weet veel en deelt daarvan rijkelijk mede aan zijn lotgenooten. Hij is geladen met geestdrift en 

beproeft die in zijn hoorders te gieten. 

 

Waar deze minnaar der Muzen ook maar het kleinste vonkje van ware kunstbezieling bespeurt, sluit 

hij den bezielde meteen in de armen. Het publiek heeft een zwak voor hem en respect voor zijn 

kennis. Dr. Knuttel herhaalt vele malen, dat het laatste woord in alle kunstbeoordeeling gesproken 

wordt door het genot, dat de beschouwing van het kunstwerk wekt. 

 

Als hij, bijgestaan door den jongen advocaat Sanders, een tentoonstelling van werk van gijzelaars 

voorbereidt en een droog motto voorstelt, weet het kamp het beter en antwoordt met; “Knutsel met 

Knuttel of Anders met Sanders”. Het motto wordt onder algemeene instemming aanvaard. Hij is en 

blijft een van de populairste figuren in het kamp. (Peereboom pp. 97 – 99)   



 
Rondom het sporthok en langs de lijn 

 

C.J. van Nus in Gedenkboek Beekvliet. 

 

Onze zesenveertigjarige linksbuiten, met de ademreserve van een voetballer van twintig – rent langs 

de lijn – zet mooi voor. Jammer Piet, die kleine pittige Indische jongen staat weer goed opgesteld. Die 

zet metéén ook z’n geelzwarte voorhoede aan het werk. ,,Keurig, professor!”   ,,Dà’s nou ècht geleide 

economie!” verzekert m’n buurman, die alle hoop op zwartwit heeft gesteld. Maar het bruine 

monster is al weer terug. De druk op het zwartwitte doel wordt sterker. 

 

“Goàl!” De geelzwarten staan voor! Vierhonderdzesendertig gijzelaars langs de lijn vergeten alle 

zorgen. . . . schreeuwen zich heesch. . . . smijten in vervoering hun buurman met stoel en al om of 

voeren een wilden krijgsdans uit. ’t Is immers hun ploeg, die voorstaat – de ploeg, waarop zij gewed 

hebben! M’n buurman rechts is stil geworden – z’n kans op de tien seroetoes van kamer één voor 

het juiste antwoord op de vraag “Wie wint Zaterdag?” is door deze goal verkeken. 

 



Vaste klanten in degelijke sportkleeding en gelegenheidsartisten in keurig opgeperste 

sportcostuumpjes of doodgewoon zonder colbertje. Uit de baloefeningen bij de lichte athletiek 

groeide na korten tijd ook de handbalsport en deze tak van sport, die hier in het kamp tusschen 

rugby en the noble art of self defense inlag, vond een schare van beoefenaars. 

 

De gijzelaars legden hun eigen tennisbanen aan. De bijzondere sportdagen werden ook gevuld met 

bijzondere sporten, zoals de touwtrekwedstrijden. 

                    
 

 

 

 

 

 

TOUWTREKWEDSTRIJDEN 

 

“The king of games” – cricket – sprak gedurende de zomermaanden een flink woordje mee.             De 

(met opzet?) achtergelaten cricketspullen van de seminaristen, aangevuld door materiaal van 

cricketvrienden uit alle deelen van het land, en vooral onze later op misdadige wijze omgebrachte 

trouwe hond Manus – die bij “vieren” en “zessen” zonder “Passierschein” in actie kwam – maakten 

ons de beoefening van deze edele sport mogelijk. 

MANUS 

 

Eind September kwam de hockeysport de plaats van cricket innemen en ook hier was weer 

onmiddellijk een flinke kern, waaromheen zich jn de herfst- en winter maanden vele 

belanghebbenden groepeerden. Frieslands zonen grepen weer naar hun nationale tradities terug. 



Het spel met den kleinen bal – de kaatssport – vond ook hier z’n beoefenaars en menig kampgenoot 

uit de andere provincies liet zich door onze Friezen over dit volksspel inlichten. 

0, ja en dan nog iets . . . . De beheerder van het sporthok verzocht mij er nog even uw aandacht op te 

vestigen, dat er nog 18 zwarte broekjes ontbreken. Hij vroeg deze vóór 5 uur aan het sporthok in te 

leveren. 

 

Aflevering 10 Indische Gijzelaars 2020-05-14 De Brug (9) 
Indische Gijzelaars Buchenwald - Haaren - Beekvliet - Ruwenberg 

 

Op 19 en 20 juli 1940 arresteren de Duitsers 231 mensen die vanuit Nederlands-Indië toevallig in 

Nederland op verlof zijn. Onder hen zijn toevallig veel mensen uit het onderwijs. Hun gijzelname is de 

Duitse vergelding voor de arrestatie in mei 1940 van bijna 2.400 Duitsers door de Nederlandse 

gouverneur-generaal in Nederlands-Indië. De vijftien vrouwen onder hen worden naar Ravensbrück 

gestuurd, de mannen naar Kamp Buchenwald. Zij hebben de status van krijgsgevangenen, wat 

betekent dat het Rode Kruis hen voedselpakketten mag sturen. 

 

Op 7 oktober komen in Buchenwald nog 116 mannen, die als ‘Indische gijzelaar’ gevangen zijn 

genomen. Zij zijn niet uit Nederlands-Indië afkomstig en bekleden allen vooraanstaande posities, 

onder andere in de academische wereld. De vrouwen komen begin november 1940 vrij. De mannen 

gaan in november 1941 na een moeilijk jaar in Kamp Buchenwald naar Kamp Haaren. Van daaruit 

worden zij in mei 1942 samengevoegd met de ‘notabelengijzelaars’ in Beekvliet. Het botert niet zo 

goed met deze groep. Omdat zij al ruim een jaar langer gegijzeld zijn, voelen de Indische gijzelaars 

zich wat verheven, wat ‘meer gijzelaar’ 

 
Grootseminarie Haaren (Haarendaal) 

 
Internaat de Ruwenberg 



Bovendien scheppen de voedselpakketten, die de Indische gijzelaars wel krijgen en de overige 

gijzelaars niet, verdeeldheid. Op eigen verzoek laten de Indische gijzelaars zich in juli 1943 

overplaatsen naar het verderop gelegen internaat De Ruwenberg. Door een aantal sterfgevallen in 

Kamp Buchenwald en wat vrijlatingen zijn dan nog ongeveer 150 gijzelaars over. Onder hen ook vier 

Joden. Zij worden eind juli 1943 naar Kamp Westerbork overgebracht. Eén van hen, de violist Jo Juda, 

wordt vergeten. Hij en de overige gijzelaars komen met de ontruiming van Kamp Vught na ruim vier 

jaar vrij. 

 

Uit: Studie Nationaal Comité 4 en 5 mei 

De kamp-radio 

 

De kamp-radio laat haar luidsprekers op de binnenplaatsen en in de gebouwen toeteren. Soms 

worden uiteenzettingen en vermaningen van de Hollandsche leiding (in Kamer 1) rondgetoeterd of 

wordt een enkelen man op Kamer 1 bij den commandant geroepen. Ik ontdek dat de 

welbespraaktheid van de luidsprekers een groot bezwaar heeft. Het is nooit stil in het kamp. Dit zijn 

twee overheerschende eigenschappen van het kampleven: men is nooit alleen en er is nooit stilte.                                            

Plotseling spreken de luidsprekers ons toe in het Maleisch: Indiërs en oud-Indischgasten geven ons 

de vertaling:  

 

De commandant zal aanstonds de slaapzalen en kamers gaan inspecteeren.   Wees dus voorzichtig 

met gevaarlijke paperassen en dergelijke.  

 

 Dit is een aardig staaltje van Kamer I. Terwijl de commandant op inspectie gaat, daveren 

waarschuwingen hem vooruit. (Peereboom) 

Aderlating 

Op 29 October zijn de tweehonderd geïnterneerden voor Ned.- Indië, de Buchenwalders, uit het 

kamp vertrokken naar kostschool De Ruwenberg. Ofschoon hun overplaatsing meer vrijheid belooft, 

zijn andere Buchenwalders er niet mee ingenomen. Het samenzijn met ons heeft nieuwe vriendschap 

en ook nieuwe belangen in hun leven gebracht. Wij onzerzijds verliezen ook veel. Tot de 

Buchenwalders behooren sommige van de knapste en begaafdste docenten van de universiteit van 

Beekvliet. Alle bestaande kringen worden uiteengerukt en cursussen worden beëindigd, omdat de 

leider vertrekken gaat. 

 



De z.g. “Groote Commissie” uit de Indische Gijzelaars te St. Michielsgestel. Van links naar rechts de 

heeren L.J. Wolhoff, Th.C.A. Nass, prof.dr. J.H. Logeman, prof.dr. J.H. Boke, prof. G.W.J. Drewes, dr. B. 

Pfältzer, dr. P.H. Ritter Jr., dr. C. Nooteboom en prof.dr. H.J. Pos St. Michielsgestel, Noord Brabant. 

 

Prof. Schermerhorn wordt nummer één van de nieuwe leiding op Kamer I.  Ook berooft het vertrek 

ons van andere kostbare figuren in het kampleven. Tot hen behooren onze eenige beroepsmusicus, 

de begaafde violist Jo Juda en zijn trouwe begeleider baron Baud, de secretaris van Prinses Juliana. 

Wij hebben hun veel te danken. Hun Zondagmiddag-concerten zijn een groote vervulling voor alle 

muziekminnaars geweest. 

  
Op den zesden November arriveeren tweehonderd gijzelaars uit Haaren. Tot onze voldoening 

behooren de Andriessens tot hen. Dit belooft groote dingen voor ons muziekleven. Wij zitten 

gevangen. Wij worden met den dood bedreigd. Maar er is veel waarvoor wij dankbaar zijn. 

(Peereboom pp. 106 – 114) 

 

 

Aflevering 11: 2020-05-14  De Brug (10) 

Amersfoorters of Haeftlinge 
Amersfoorters; Gevangenen vs Gijzelaars, verhalen uit het dorp Sint-Michielsgestel 

De Amersfoorters / De ‘Häftlinge’ 

 

Er waren er een veertigtal in het kamp Michielsgestel gekomen. Geen onzer zal ooit den in-droeven 

indruk vergeten, welke deze totaal uitgemergelde, veelal gewonde en schuw naar cigarettenpeukjes 

loerende stumpers op ons maakten….. In de Duitsche terminologie waren wìj dus “Geiseln” en 

stonden zij als “Häftlinge” bekend. Vandaar, dat zij extra bewaakt werden, een apart onderkomen 

hadden en volkomen van de Beekvlietsche gemeenschap moesten worden uitgesloten. 



 

Zij werkten hoofdzakelijk in het voorgebouw. Dàar dweilden zij de gangen en lapten de ramen, daar 

werkten ze in de keuken of serveerden bij den Commandant. Met hun kaal geschoren koppen, in hun 

blauwe of bruine overalls waren zij direct te herkennen als tot de “paupers’ behoorende, waar ieder 

Duitscher tegen schelden mocht. Maar ònder deze vermomming waren zij dezelfde trouwe en 

goedmoedige Nederlanders gebleven, die geestelijk veel te hoog stonden om door de bezetters 

beleedigd te kunnen worden. (van Gijzel pp. 130 – 131) 

 
Verhalen uit Sint-Michielsgestel opgetekend door J.vd. Broek 

Briefsmokkel 1944 gijzelaarskamp Beekvliet. 

 

(verteld door Dinie Schellekens) 

 

 Als klein meisje van ongeveer 7 jaar ging ik in de oorlog met mijn oudere zus te voet naar school. 

Vanaf het Hezelaar kwam men dan op de Schijndelseweg. Daar gingen we onze leeftijdgenootjes 

aanroepen om dan samen naar school te gaan. Tussen de Seminarielaan en de Spijt lag klein 

Seminarie Beekvliet met een prachtige grote tuin omheind met prikkeldraad en een grote diepe 

droge sloot. Daar liepen we vaak door en zagen dan de gevangen gekleed in gestreepte pyjama 

pakken. Dat waren Amersfoorters ook wel ‘Häftlinge’ genaamd uit strafgevangenkamp Amersfoort. 

Op een keer liep ik daar ook, en plotseling kwam er een gevangene met een brief door de 

prikkeldraad. Die gaf mij de brief en ik stopte die meteen in mijn zak. Ik weet niet waarom, maar 

direct snapte ik wat ik daar mee moest: Op de post doen. Dat heb ik gedaan, niet wetend hoe blij die 

man was. Zo zie je, kun je als klein kind grote mensen in nood een geweldig plezier doen. 

 

Verteld door Frans van den Broek.     (Geb 29-08-1929 en zoon van Henricus vd Broek en Dina 

Broeren). 

Oorlogsbezoek zomer 1944 gijzelaarskamp Beekvliet. 

 



In de oorlog woonde Henricus van den Broek gehuwd met Martina (Dina) Broeren op laag Hezelaar 

B119 bij  Beekvliet (nu Seminarie laan 2). 

 

Henricus van den Broek werkte als tuinman op seminarie Beekvliet. 

 

Op Beekvliet zaten gijzelaars en gevangenen. In de oude boerderij huisden de Amersfoorters dat 

waren de ‘Häftlinge’. Henricus van den Broek had soms wel eens contact met de gevangenen op 

Beekvliet, maar moest er wel voorzichtig mee omgaan. Zo kon het op een gegeven moment ook 

geregeld worden dat een gevangene, de hr. Houtsnep uit Utrecht bij van den Broek thuis bezoek kon 

ontvangen van zijn vrouw in de goei kamer ( goei kamer zoals men dat toen zo noemde) 

Vermoedelijk is deze ontmoeting geregeld door het smokkelen van brieven van de hr. Houtsnep door 

Henricus van den Broek. 

 

Het bezoek ging als volgt, 4 a 5 gevangenen gingen onder begeleiding van 2 Duitse soldaten werken 

in de beemd gelegen aan de Schijndelse weg, de voettocht ging door het seminarielaan langs het huis 

van Henricus van den Broek, een Duitse soldaat was niet zo verkeerd en liet toe dat de hr Houtsnep 

uit het groepje stapte bij het huis van Henricus van den Broek. (deze soldaat was burgemeester in 

een Duitse plaats). Een paar uur daarna kwam het groepje gevangenen met de 2 soldaten weer terug 

en dan stapte de hr. Houtsnep weer in de groep. 

 

Het was wel een heel gevaarlijk avontuur wat Henricus van den Broek aan ging, het is gelukkig 

allemaal goed afgelopen. 

    
 

2020-05-28 De Brug (11) Gijs Michiel, zoon van gijzelaar Hans Samson; 
https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/2020-05-28_De_Brug11.pdf 

Gesprekstafel Gijzelaars ;https://gijzelaarskampbeekvliet.nl/het-vierde-beest/1139-2/  

 

Aflevering 12:  2020-06-04   De Brug (12) 

Joodse Gijzelaars 

De Joodse gijzelaars op de Ruwenberg in WOII 
 

De gijzelaars op de Ruwenberg, de zgn. Buchenwalders of Indische Gijzelaars werden daar op eigen 

verzoek op 29 oktober 1942 geïnterneerd, na eerst opgesloten te hebben gezeten in het 

concentratiekamp in Buchenwald, op het grootseminarie in Haaren en op het kleinseminarie 

https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/2020-05-28_De_Brug11.pdf
https://gijzelaarskampbeekvliet.nl/het-vierde-beest/1139-2/


Beekvliet. Onder hen waren ook een zestal Joodse gijzelaars. Over hun lot kunnen we lezen in drie 

autobiografische werken.                

 

Maurits Meiboom kwam, vanwege zijn gemengde huwelijk, na ongeveer een week vrij. Ook David 

Slager overleefde de oorlog. Isidoor Levi werd uit Westerbork weggevoerd en in Auschwitz 

vermoord.     

 

In Het Voorgeborchte der Hel  verhaalt Pater van der Wey het moment waarop de Duitsers de 

slaapzaal binnendringen en drie Joodse gijzelaars van hun bed lichten:  ‘Op een vroege morgen 

hoorden we ineens vreemd lawaai op onze slaapzaal. We onderscheidden laarzengedreun, dus 

Duitsers! ‘Alle hinein bleiben, sonst wird geschossen’.  We vreesden  het ergste, een executie. 

Eindelijk hoorden wij hen enkele chambretten openen en een sommatie om op te staan. We 

herkenden een paar bekende stemmen. Het waren onze Joden!  Onder fel laarzengedreun 

verdwenen de nachtjagers met hun weerloze prooi. Niet veel later hoorden wij, dat onze drie 

lotgenoten naar Westerbork zouden worden overgebracht’  

 

Jantje Paganini, Häftling 2613  beschrijft Jo Juda het moment, kort nadat de 3 Joodse gijzelaars zijn 

opgehaald: ‘Vroeg in de morgen hoorde ik opgewonden gefluister. Ze hadden het over de Joodse 

kameraden: Levi, Dr. Slager en Mr. Meiboom. Ze waren in de ochtendschemering door Duitse SS-ers 

weggehaald. Samson, Coutinho en mij hadden ze vergeten’. 

 
         Slager, de Jel, van Wermeskerken, Meiboom 



 
Links: van Randwijck, rechts Kalman Klein (was ook Joods met valse papieren) en staand Coutinho 

 

In Vier jaar Indische Gijzelaar door J. Rijshouwer en H. van Wermeskerken lezen we wat meer details 

over hoe het de drie weggevoerde Joodse gijzelaars verder vergaat. 

 

‘Ab (Maurits Meiboom), Dé (David Slager) en Levi, onze drie Joodsche lotgenooten moesten zich 

onmiddellijk klaar maken om weggevoerd te worden. Het was een luguber gehoor, de Duitsche 

bevelen en daartusschen door het angstig vragen van de slachtoffers. Na twintig minuten werden ze 

meegevoerd. Het was het onderwerp van gesprek dat dit mogelijk was niettegenstaande de 

internationale bescherming waaronder onze groep valt. Natuurlijk wordt er door de leiding officieel 

protest aangeteekend, doch dat zal wel niet veel helpen’. 

 
Vlnr. Baak, Levie (in het midden staand), Wiggers, zittend Arens Seine Warmels    

 



Maurits Meiboom kwam, vanwege zijn gemengde huwelijk, na ongeveer een week vrij. Ook David 

Slager overleefde de oorlog. Isidoor Levi werd uit Westerbork weggevoerd en in Auschwitz 

vermoord.    

 

Opvallend is dat drie andere Joodse gijzelaars op de Ruwenberg ongemoeid werden gelaten: Hans 

Samson, Abraham Couthino en Jo Juda. Van de eerste twee hebben de Duitsers mogelijk niet 

geweten dat ze Joods waren. In hun vervalste paspoorten was daar ook geen enkel spoor van te 

vinden. Bij Jo Juda lag dat anders. De Duitsers wisten wel degelijk dat  Juda Joods bloed had. Het blijft 

een raadsel waarom hij op 29 juli 1943 niet tegelijk met zijn 3 lotgenoten werd gearresteerd. Tot het 

laatst wist hij de dans te ontspringen, zelfs in Kamp Vught. In Jantje Paganini  beschrijft Juda de 

doodsangst die hij uitstond toen hij zich daar moest laten registreren. 

 
‘Als één van de laatsten kwam ik binnen. Twee SS-ers zaten ieder achter een schrijfmachine. En daar 

had je het. ‘Name.’? ‘Juda.’ Alsof hij door een adder gebeten werd, keek de man mij aan. Een frons in 

het voorhoofd‘. Jude?’ ‘Nein,’ zei Mennes, onze leider. Hoe was hij daar ineens gekomen? Ik had hem 

helemaal niet gezien. Hij voegde eraan toe: ‘Der name kommt in Niederländisches Indiën nur bei 

nicht-Juden vor.’ De SS-er scheen er genoegen mee te nemen, al keek hij, naar ik dacht, wat 

ongelovig. Het was de laatste beproeving die ik in de kamptijd had te doorstaan. 

 

Bijna 4 jaar lang, van 7 oktober 1940 tot 16 september 1944 liep Jo Juda rond met de vrees dat hij er 

toch nog zou worden uitgepikt om zijn Joodse achtergrond. Dat dit niet is gebeurd mag een wonder 

heten. 

 

 



Aflevering 13: 

Het Gezicht van Gestel 
Gijzelaars van Beekvliet 1942 - 1944 geschilderd door Karel van Veen   

 

De kunstenaar Karel van Veen (1898/1988) kwam ook in Beekvliet terecht. Van Veen was 

uitgesproken antinazi en dat had geleid tot zijn gevangenneming. Als enige beroeps beeldend 

kunstenaar tussen al die mannen met vaak invloedrijke posities was hij een beetje een vreemde eend 

in de bijt. In de 24 maanden dat hij in het kamp zat, schilderde hij de portretten van meer dan 80 van 

zijn medegijzelaars! Dat zijn er gemiddeld iets meer dan drie per maand. 

 
Impressie van Het Gezicht van Gestel in de Beekvlietboerderij. 

 

De groep mannen die voor Karel van Veen model zat vormde een redelijke doorsnede van de in 

totaal ruim 1.200 gijzelaars die in Beekvliet hebben gezeten. Van Veen ontmoette in zijn atelier op de 

zolder van het Voorgebouw jonge gijzelaars, nog aan het begin van hun leven en carrière, vol energie 

en voor wie het soms lastig was om lang stil te zitten. Maar ook de oudere mannen waagden de stap 

naar het atelier om hun soms al wat kalende hoofd uiterst nauwkeurig te laten vereeuwigen. 

Minister of vakbondsman, dominee of kapelaan, ze kwamen allemaal. 

 

De uren op het atelier waren ze even los van de situatie om zich heen. Voor ieder gold steevast, dat 

hij zijn verhaal kwijt kon bij de schilder, die geduldig luisterde. Ze vertelden hem van hun zorgen over 

thuis, spraken hun onzekerheid uit over de toekomst of maakten gewoon een praatje om het praatje 

om zo de verveling voor korte tijd te verdrijven. En ondertussen werd hun wezen vakkundig opgezet 

via het palet van de meester. 

 

Zo’n portret was doorgaans bescheiden van formaat, zodat het in het kistje voor de was van de 

gijzelaar paste. Verstopt tussen het vuile goed kon het zo naar huis worden verzonden. Menig portret 



van vader, zoon, broer of pijnlijk gemiste echtgenoot kwam zo veilig aan en werd voor de geliefden 

thuis een dierbaar bezit.  
 

 

Mr. L.R.J. (Rolly) ridder van Rappard. 

 

Gijzelaar Mr. “Rolly” ridder van Rappard schreef in zijn memoires: “Na lange aarzeling besloot ik toch 

ook de mogelijkheid te benutten om in de galerie der hässliche Männer te worden opgenomen, 

welke onze kampgenoot, de bekwame kunstschilder Karel van Veen, met alle minitieusheid, het licht 

had doen zien. Hieraan was de achterliggende gedachte niet vreemd, dat je vrouw bij eventuele 

wegvoering naar Duitsland en alle risico’s van dien, dan tenminste een tastbare en sprekende 

herinnering in huis zou hebben. Van Veen kweet zich op uitnemende wijze van zijn opdracht en het 

portret heeft ongetwijfeld voor mijn vrouw grote voldoening betekend. Het heeft ook nu nog een 

ereplaats bij haar schrijfbureau”. 

 

Naderhand stuurden de mannen Karel van Veen vaak een berichtje om hem te bedanken voor het 

prachtige portret en de bijzondere gesprekken die ze tijdens de poseersessies met de kunstenaar 

hadden gevoerd. 

 

Na de oorlog portretteerde Karel van Veen meerdere oud-gijzelaars, meestal in de hoedanigheid van 

de functie die ze op dat moment bekleedden of hadden bekleed. Zoals bijvoorbeeld burgemeester 

Pieter Oud van Rotterdam of Frits Philips, en alle naoorlogse premiers van Schermerhorn, die hij in 

het kamp had leren kennen, tot en met Barend Biesheuvel. Via hof functionarissen die Van Veen in 

Beekvliet hadden ontmoet, kwam zijn voortreffelijke portretkunst ook de koninklijke familie ter ore. 

Dat leidde o.a. tot diverse staatsieportretten van Koningin Juliana en een van Prins Bernhard. 

 

Kunsthistorica Yve de Vries spoorde een aantal jaren geleden vele van de gijzelaarsportretten die Van 

Veen in Beekvliet maakte op en schreef naar aanleiding daarvan het boek: Het gezicht van Gestel.  

Op de Expositie wordt een aantal portretten getoond. Bijvoorbeeld die van oud-Commissaris der 

Koningin van Noord-Brabant Jan de Quay. 



 
In zijn atelier op de zolder van Beekvliet schildert Karel van Veen Jan de Quay. 

 

Aflevering 14 De Geest van Gestel 
De Heeren Zeventien - PvdA - Eerste na-oorlogse kabinet. 

De Heeren Zeventien 

 

’De Heeren Zeventien’, kun je beschrijven als “een kring van aanvankelijk zeventien personen uit 

verschillende politieke partijen … (die) geheel vertrouwelijke besprekingen (voerden) over de 

toekomst van het politieke leven in Nederland, de problemen die zich vermoedelijk zouden voordoen 

en de daarbij aan te nemen houding.” 

 

De kring is een aantal keren van samenstelling veranderd. De vaste kern bestond uit 

 

W. Banning, dr. H. Brugmans, mr. L. Einthoven, prof. dr. H. Kraemer, prof mr. P. Lieftinck, prof. dr. J. 

H. A. Logemann, 

 

prof. dr. J. E. de Quay, mr. E. M. J. A. Sassen, prof. dr. ir. W. Schermerhorn. 

 

Vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen waren vertegenwoordigd, waaronder Banning 

en van der Goes van Naters (SDAP), Einthoven (Nederlandsche Unie), Wim Schermerhorn (VDB), 

Struycken (RKSP) Okma (ARP), Lieftinck (CHU), Von Balluseck (Liberale Staatspartij). Ook de historicus 

Geijl maakte deel uit van ‘De Heeren Zeventien’. De meesten hadden voor de oorlog slechts een 

ondergeschikte rol gespeeld in de politiek. Ze waren over het algemeen jonger dan de 

vooraanstaande leiders van vóór de bezetting. Ze stonden allen kritisch tegenover het vooroorlogse 

politieke bestel. De besprekingen van ‘De Heeren Zeventien’ waren vertrouwelijk. Er werd gesproken 

over de politieke toekomst van Nederland en over de te verwachten problemen. 

 

PvdA  Netwerken in elitaire omgeving 

Mede als gevolg van de discussies in Sint-Michielsgestel is direct na de oorlog de PvdA opgericht. Een 

nieuwe partij, die open zou staan voor iedereen, gelovig of niet. Het leek veelbelovend, maar de 

gijzelaars van Sint-Michielsgestel hadden zich in hun elitaire afzondering verkeken op de stevigheid 



van de zuilen en het conservatisme in de samenleving. Binnen een mum van tijd waren de 

verschillende zuilen weer even stevig als altijd en had elk geloof weer zijn eigen partij. Het zou nog 

tot in de jaren zestig duren voor er sprake was van een echte doorbraak. 

De grote volksbeweging waar de gijzelaars op hoopten is er niet gekomen, maar het kamp heeft wel 

degelijk grote gevolgen gehad voor de individuele gijzelaars. Het was, cynisch genoeg, een uitgelezen 

manier om een prachtig netwerk op te doen. Zonder het gijzelaarskamp had bijvoorbeeld Sanders 

nooit Schermerhorn leren kennen, die hem direct na de oorlog in zijn kabinet vroeg 

 

29 MEI 1945 

Nieuw kabinet moet ‘tempo erin brengen’ 

Koningin Wilhelmina heeft Wim Schermerhorn en Willem Drees belast met de opdracht een nieuw 

kabinet te vormen. Na de bevrijding bood het kabinet-Gerbrandy III zijn ontslag aan. Nu moet een 

nieuw kabinet geformeerd worden. De koningin pleit voor politieke vernieuwing en wil een kabinet 

bestaande uit mensen die tijdens de oorlog in Nederland zijn gebleven, zoals verzetsleiders. 

Schermerhorn 

Onder zijn leiding ontstond een discussiegroep, ‘De Heeren Zeventien’, bestaande uit 

vooraanstaande leden van diverse politieke partijen. Inmiddels was hij voorman van de Nederlandse 

Volksbeweging (NVB) die deze maand werd opgericht. Het ontstaan van de beweging is terug te 

voeren op de besprekingen van ‘De Heeren Zeventien’. De progressieve NVB streeft naar de 

doorbreking van de vooroorlogse scheidslijn tussen confessionele en niet-confessionele partijen. 

Schermerhorns ideeën over politieke vernieuwing pasten precies in Wilhelmina’s straatje.  

Drees 

Mede op aanraden van Schermerhorn sprak Wilhelmina met Willem Drees, die tussen 1933 en 1940 

namens de SDAP in de Tweede Kamer zat. De partij kwam in 1939 voor het eerst in de regering en 

Drees was fractievoorzitter. De sociaal-democraat werd in 1940 vastgezet in een gijzelaarskamp in 



Buchenwald en in 1942 werd hij, net als Schermerhorn, geïnterneerd in kamp Sint-Michielsgestel. In 

beide gevallen werd hij wegens gezondheidsklachten vrijgelaten. 

 
Eerste na-oorlogse Kabinet met Schermerhorn, Drees en Lieftinck 

 

Aflevering 15 Gijzelaarskampen 
Ruwenberg, Haaren en maquette van Beekvliet 

Naast kleinseminarie Beekvliet waren er nog twee gijzelaarskampen in Nederland, één in het 

grootseminarie in Haaren, en één in het jongensinternaat de Ruwenberg, ook in Sint-Michielsgestel. 

In Haaren kwamen al in 1941 de eerste gijzelaars terecht en in de Ruwenberg werden de Indische 

gijzelaars geïnterneerd, nadat ze op eigen verzoek waren “losgemaakt” van de preventieve gijzelaars 

op Beekvliet. In de expositie bevindt zich ook een maquette van Beekvliet en een fraai uitzicht op het 

voorgebouw met de zij-ingang, waardoor de gijzelaars voor het eerst het gebouw betraden.      

  

Gedenkplaats Haaren 

 
In 1998 is de huidige Stichting Vriendenkring Haaren 1940 – 1945 opgericht. In het voormalig Groot 

Seminarie Haaren zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 1155 Nederlandse burgers als gijzelaar 

geïnterneerd geweest, hebben 3203 burgers gevangen gezeten en is er een groot aantal 

(dood)vonnissen uitgesproken. 

Voor deze mensen is de Gedenkplaats ingericht om enerzijds op een waardige manier de 

geschiedenis te bewaren en anderzijds bij te dragen aan het levend houden van het besef, dat de 

democratie, de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van levensbelang zijn voor 

veiligheid, geluk, welzijn en  welvaart van ons land en haar inwoners. 

Landgoed Haarendael en omgeving, dus ook de Gedenkplaats, heeft de status van Rijksmonument. 

Door een fatale brand in 2019 is dit Rijksmonument grotendeels verwoest. Alleen het gedeelte van 

de Gedenkplaats staat nog overeind en het grootste deel van de collectie – documenten en realia – is 

uit de brand gered. 



De Ruwenberg 

 
 ‘Een kleinere groep gijzelaars, waaronder ik, werd later in de oorlog apart gezet in de 

jongenskostschool de Ruwenberg, ook in Sint Michielsgestel. De paters zaten er nog; die engeltjes 

steunden ons zoveel mogelijk, met pakketjes die het licht niet mochten zien. En toen de Ruwenberg 

als gijzelaarskamp opgeheven werd, en we naar een veel strenger kamp moesten, in Vught, hebben 

de paters mij geholpen daaraan te ontkomen: ik verschuilde me op de grote zolder van het internaat, 

op een bijna onvindbaar plekje – mij onthuld door de paters. Ik moest onder allerlei balken door 

kruipen om in een kleine, doodstille ruimte terecht te komen, met een minuscuul raampje. Daar zat 

ik dan. Met één boek op zak: Maar als je doodalleen bent, met helemaal niets om je heen, ben je blij 

dat er een saai boekje is waar je in kunt lezen! Toch deed het wel een aanval op je moreel, om op die 

manier een paar dagen alleen te zitten...’ (De Goes van Naters) 

  
Geruchten rond de vijver bij het Duitse Bos van Beekvliet 



Heesters en kreupelhout omsluiten een plekje en maskeeren er het prikkeldraad. In de lage 

bosschages is een half-cirkelvormig muurtje van baksteen gebouwd. Het groen overhuift en 

beschaduwt de kleine rotonde. Vier houten banken staan erin. Vóór de rotonde ligt een kleine vijver 

in een breeden krans van riet, bloemen en varens. Langs de smalle tuinpaden wandelen anderen. 

Links en rechts staan schildwachten. De stemmen van de wandelaars worden even gedempt als zij 

hen passeeren. Dit is een stil plekje, maar toch vol leven. Vol geruchten. 

Verschillen Vught-Beekvliet? Bovendien is de doffe berusting ginds niet te vergelijken met de hoop-

op-ontslag hier, geregeld gevoed uit de gaarkeuken der ongare geruchten. Overeenkomsten vind ik 

óók en om met het laatste thema te beginnen: in beide menschendépots is de Zondag de dag van de 

sterkste geruchten, aangroeiend van barak tot barak en van blok tot blok. (S. Zoetmulder). 

Herinnering aan de geruchten                                                                                                    

En w’denken aan de vrienden, die ik had in Beekvliet                        Aan Michielsgestel, flots, 

geruchten, prikkeldraad,                        Aan kamer één en de cantine, Aula, kalkplateau, cabine,                

Aan de moed van onze levenskameraad.                                                                                    

(Henk Meyer op de Melodie van: ,,Mijn eerste” van Dirk Witte). 

 

 

 

                             


