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Lezing door Jan van Oudheusden op 10 mei 2022 
Op dinsdag 10 mei, precies 82 jaar, nadat de Duitsers ons land 
binnenvielen, zal  de historicus Jan van Oudheusden, voor onze 
vereniging een lezing verzorgen onder de titel:  

“Een Beeld van Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog”.  
Aan de hand van een reeks indrukwekkende, soms niet eerder 
gepubliceerde foto’s wordt in deze lezing uiteengezet hoe het drama 
van de Tweede Wereldoorlog met al zijn aspecten van geweld en 
verwoesting, van onvrijheid, onderdrukking en vervolging zich ook 
hier heeft voltrokken. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Beekvlietboerderij, 
Seminarielaan 3. Gratis voor leden van HKV De Heerlijkheid Herlaar. 

Van de bestuurstafel 

Fijn, dat we steeds meer terug kunnen naar het “oude normaal”, 
minder regeltjes i.v.m. Covid-19 en daarnaast tot nu toe al heel 
wat zonovergoten dagen. 
Inmiddels heeft de vereniging weer een aantal activiteiten op het 
programma staan. Als u dit leest hebben we de torenbeklimming 
tijdens Koningsdag er opzitten, de voorbereidingen voor Open 
Monumentendag op zondag 11 september a.s. zijn weer begon-
nen. Meer informatie volgt nog. 
Onlangs ontvingen we van André Schoones uit Den 
Dungen een bijzonder boek met klassenfoto’s van 
leerlingen, die in de periode tussen 1975 en 2004 op de 
Heilig Hartschool en De Beekhof zaten. Een prachtige 
verzameling met heel veel bekende, nog jonge gezichten. Het 
boekwerk ligt in de archiefruimte ven de heemkundevereniging ter 
inzage. En er waren meer milde gevers. Van de familie Van 
Pinxten ontvingen we twee oude portrettekeningen, Jan van den 
Broek schonk ons het door hem in bewaring gehouden materiaal 
uit het privé-archief van ons overleden bestuurslid Martien van 
Griensven en Harrie van Erp uit Berlicum verraste ons met een 
bijzondere collectie oorlogskranten. En ook onze leden Jef van 
Veldhoven, Riny van Hout en Jan Kapteijns schonken ons veel 
historisch interessant materiaal. Allemaal bijzondere zaken, die we 
de komende tijd met zorg in ons archief een plaatsje zullen gaan 
geven. 
Even weer tot zover. Bij interessante berichten vóór de volgende 
Heem-info zullen we u via de e-mail op de hoogte brengen. Wij 
wensen u allen een zonnig voorjaar toe. 
Jan Spit. 

Giften 

voor het 


archief!
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Beekvlietboerderij 

Over de ontwikkelingen rondom de 
verwerving van de Beekvliet-boerderij 
valt op dit moment weinig nieuws te 
melden. Het blijkt, dat ambtelijke 
molens nog steeds niet snel draaien. 
Zodra er nieuws is hoort u dat van 
ons. Wel kunt u in de Beekvliet-
boerderij nog steeds een bezoek 
brengen aan de expositie “Gegijzeld, 
maar niet verslagen”. Reserveringen 
via: www.gijzelaarskampbeekvliet.nl  

Brabantse dorpsfilms 
Tussen 1948 en 1970 zijn ruim 1500 
Nederlandse dorpen op film vastge-
legd. Hier zitten ook heel veel Bra-
bantse dorpen bij. Helaas Sint-
Michielsgestel nog niet, maar wel bijv. 
G e m o n d e . G a n a a r : 
w w w . b r a b a n t i n b e e l d e n . n l /
dorpsfilms.  

Van de penningmeester. 

April loopt op zijn laatste benen en dat 
is voor uw penningmeester een reden 
om de contributie-betalingen weer te 
controleren. Helaas moet ik consta-
teren dat er nog een flink aantal leden 
hun contributie niet voldaan heeft. In 
een vorige editie heeft gestaan dat er 
facturen verzonden zouden worden. 
Dat is niet correct! U wordt allen 
geacht zelf uw contributie te voldoen 
voor 31 maart, zonder dat wij aparte 
facturen versturen. Wel kunt u ons 
machtigen tot een automatische 
incasso. Wanneer u dat aangeeft, 
sturen wij u graag een aanmeldings-
formulier daarvoor.  Mag ik op uw 
medewerking rekenen?

Buurtschap Hal   Column 

Het was enigszins toeval dat ik op het buurtschap Hal en de 
Halse Barrier stuitte en zocht daar wat informatie over op. Op 
mijn wandelingen loop ik wel eens naar Hal, het is een mooi 
bosgebied dat grenst aan de snelweg A2. ‘De Halse Barrier, 
een particulier landgoed van ca 13 ha, dat tot de gemeente 
Boxtel behoort’ vind ik op internet. Het is genoemd naar een 
tolboom, die daar was geplaatst over de in 1741 aangelegde 
steenweg van Eindhoven naar ’s-Hertogenbosch. De weg werd 
met particulier geld aangelegd en om de ‘vier kwartier gaans’ 
kwam een tolhuis. Met de tolgelden konden rente en aflossing 
voldaan worden. In die tijd werd ook het huis De Halsche 
Barrier gebouwd, waarvoor een oud vervallen huis werd 
afgebroken. Aan deze kant was vanouds een herberg gelegen. 

Langs de steenweg werden hoog opgaande bomen geplant. 
In 1453 was er al sprake van een Halstraat en in 1470 
bestond er een brug over de Essche Stroom met de naam 
de Halse Brug. Bij deze brug bevond zich, behalve een 
belangrijke hoeve, toen al een brouwerij met herberg. Er 
werd voor eigen gebruik hop en gruit verbouwd. De eerste 
brouwer die in de archieven wordt genoemd is een zekere 
Steven van Brogel.  
Omstreeks 1850 werden parken en bossen in de omgeving 
aangelegd. In die tijd heerste in het gebied economische 
bloei, die mede veroorzaakt werd door grote aantallen 
pelgrims die naar Boxtel reisden. Omstreeks 1918 waren 
De Halsche Barrier met omliggende landerijen waarschijnlijk 
in het bezit van de familie Jurgens (mede-grondleggers van 
het huidige Unilever). Zij verkochten het landgoed aan de 
Tilburgse textielfamilie Janssens.  

Een vriend van me vertelde eens dat zijn opa en oma in de 
vorige eeuw uitbater waren van het café en dat hij daar nog 
wel eens naar toeliep. De Steenweg, zo zei hij, ‘was maar 
smal en er lag geen fietspad langs. Op een bank voor het 
café deed hij wel ‘auto’s spotten’. Hij hoorde een auto al 
aankomen als die ter hoogte van St. Charles was en als hij 
goed luisterde kon hij het merk raden! ‘Op zondag kwamen 
er soms wel vijf auto’s langs’, zo zei hij. Van zijn oma kreeg 
hij een ijsje of een glaasje aanmaaklimonade, echt feest! 
Opa had een stoeterij, die bracht in een rijtuig klanten naar 
het station in Boxtel of Vught. Hij mocht wel eens meerijden 
in de koets, vanbinnen mooi met fluweel bekleed. 
Tolbomen langs de Steenweg lagen er op ongeveer een 
uur gaans, zo konden passagiers met de paardenkoets 
verplaatst worden. 

Maar terug naar het buurtschap Hal en de Steenweg. Als ik 
daar wandelde, meende ik altijd op Gestels grondgebied te 
zijn, maar dat was niet zo. Met de aanleg van de A2 zijn het 
café (1966) en ook het klooster St. Charles (1987) afgebro-
ken, maar De Oude Tol aan de overkant staat er nog.  
Sjef van Hulten. 

De herberg aan de Steenweg. 

http://www.gijzelaarskampbeekvliet.nl
http://www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms
http://www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms
http://www.gijzelaarskampbeekvliet.nl
http://www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms
http://www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms


In het februarinummer van deze Heem-info 
zagen we, hoe Banning een bezoek bracht 
aan het Doveninstituut, toen nog gehuis-
vest in het Kasteel Nieuw-Herlaar in 
Halder. Op zijn wandeling neemt Banning 
ons nu mee naar het kleinseminarie 
“Beekvliet”.                              

“Het Seminarie, op slechts korten afstand 
van het dorp gelegen, is met zijne hooge 
muren reeds op grooten afstand zichtbaar. 
Het vormt wel geen fraai geheel, want men 
heeft het bij gedeelten moeten bouwen, 
doch het ligt desniettemin schilderachtig 
tusschen hoog geboomte en munt uit door 
ruime en luchtige localen. Het getal 
studenten is gemiddeld 150”. 

Maar vóór het zo-
ver was, had het 
kleinseminarie al 
heel wat stormen 
moeten trotseren. 
Op het Concilie 
van Trente (1545–
1563) was besloten dat ieder bisdom een 
seminarie zou hebben. Maar na de val van 
Den Bosch in 1629 was het met een eigen 
seminarie gedaan en pas in 1815, na de 
val van Napoleon, kreeg het bisdom haar 
seminarie weer terug. Dat was vooral de 
verdienste van de apostolisch vicaris van 
het bisdom Den Bosch, Antonius van 
Alphen, eerder “den eenvoudigen pastoor 
van Schijndel, die zijne zending als hoofd 
van het vicariaat van den H. Stoel had 
ontvangen”. 

Deze Antonius van Alphen had het 
aangedurfd, door zijn “grootheid van ziel 
en onomkoopbaarheid van geweten” de 
eisen van Napoleon waar het geloofs-
zaken betrof te trotseren, maar hij had dat 
wel moeten bekopen met opsluiting in een 
gevangenis in Vincennes in de buurt van 
Parijs. 

Maar “groot was de vreugde, toen de 
moedige en beminde kerkvoogd op dien 
gedenkwaardigen 24en April van het jaar 
1814 onder de zijnen terugkeerde. Nauwe-
lijks had van Alphen de teugels van het 
gezag weder in handen genomen of hij 
besloot al aanstonds (in 1815) aan het se-
minarie een eerste afdeling toe te voegen”. 

Deze “eerste afdeling” zou een uitbreiding 
worden van het al in 1798 opgerichte 

grootseminarie, dat na een start in Den 
Bosch was verhuisd naar Nieuw-Herlaar in 
Halder, het gebouw, dat later onderdak zou 
bieden aan het Doveninstituut.  

Voor deze vooropleiding voor het groot-
seminarie “liet hij het oog vallen op het 
kasteeltje Veebeek onder Berlicum, doch 
hij bracht het twee jaren later naar St. 
Michiels-Gestel over. Dit is het Klein-Sem-
inarie waarop Gestel terecht trotsch mag 
zijn. Van Alphen mocht met welgevallen 
neerzien op zijne stichting, die weldra in 
bloei toenam en de zegenrijkste vruchten 
afwierp, doch andermaal stak een storm 
op die zijn werk met algeheele vernietiging 
bedreigde, toen Koning Willem I zich door 

verkeerde raads-
lieden tot dwang-
maatregelen tegen 
de kerk had laten 
verleiden. Op den 
14en Juni 1825 
verschenen twee 

besluiten, die be-
stemd waren om het onderwijs der 
Katholieken geheel aan banden te leggen. 
Het eerste betrof de opheffing der la-
tijnsche scholen, het tweede de 
sluiting van het Klein-Seminarie 
te Gestel, dat nu tien jaren 
lang had bestaan. ’t Was 
tevergeefs dat de toenmalige 
gouverneur den vicaris en ook 
den regent J.H. Smits aanzocht 
om zich gewillig aan het besluit te 
onderwerpen en geene studenten in het 
seminarie op te nemen. Op den 19en 
Augustus 1825 kwam de procureurgene-
raal van ’s-Bosch nogmaals den regent tot 
vrijwillige onderwerping aan het besluit 
aansporen en toen dit niet baatte ging hij, 
bijgestaan door een kapitein der mare-
chausee’s en vier manschappen, tot de 
verzegeling over. Er werd met kracht en 
nadruk tegen dien wederrechtelijken maat-
regel geprotesteerd, doch niets mocht 
baten; het Klein-Seminarie bleef gesloten. 

Het zou nog tot 2 november 1829 duren, 
voordat het seminarie weer openging. 
Intussen hadden de studenten hun studie 
op andere scholen voortgezet, maar daar 
misten ze de kerkelijke opvoeding, die het 
seminarie wel kon bieden. Vicaris van 
Alphen, de grote kracht achter de oprich-
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Vicaris Van Alphen
oprichter Beekvliet



ting van het kleinseminarie, stierf op 1 mei 
1831 in Schijndel, 83 jaar oud. 

“Het Klein-Seminarie mocht na de 
heropening in 1829 vreedzame dagen 
beleven. In 1834 telde het seminarie niet 
minder dan 138 studenten. Ofschoon nu 
de gebouwen zeer uitgestrekt waren, 
gevoelde men voortdurend behoefte aan 
meerdere ruimte en wel vooral aan een 
doelmatige kapel. 

Deze kapel werd geconsacreerd in 1865 
en geheel gerenoveerd in 1951. Het 
kleinseminarie sloot in 1972 haar deuren 
voor priesterstudenten. Het huidige voor-
gebouw kwam tot stand tussen 1905 en 
1918 en is het enige gedeelte, dat nog 
over is van het eens zo imposante klein-
seminarie “Beekvliet”. Maar de school leeft 
voort in het vlakbij gelegen gymnasium 
“Beekvliet”. 

Volgende keer neemt Banning ons mee 
naar De Ruwenberg.   

    ————————————————-  
 
M u s e u m R o m e i n s 
Halder bedankt al le 
leden van de Heem-
kundevereniging die in 
de maand  maart op ons 
Museum gestemd heb-
ben in de Rabobank 
actie: Zonnepanelen 

voor maatschappelijke gebouwen. We 
hebben namelijk gewonnen en kunnen 
daardoor 10 panelen plaatsen, waarbij de 
bank 50 % betaalt van de aanschaf en de 
installatie.  

Een nieuwe wandeling op Haanwijk.  
Museum Romeins Halder heeft een wandeling 
ontwikkeld naar de vindplaatsen bij Halder, 
“Van hier naar de Romeinen … en weer terug”. 
De wandeling vindt plaats op de tweede zon-
dag van de maand van mei t/m oktober om 
13.30 uur. Kaartjes à € 5 kunnen gekocht 
worden aan de balie van het museum. Op 
andere dagen kan de wandeling gereserveerd 
worden voor een groep. Zie hiervoor 
www.romeinshalder.nl  of informeer via 
reservering@romeinshalder.nl 

————————————————————-
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Jan Lurinks, aanvankelijk 
leerling en later docent 
kunstvakken aan Gym-

nasium Beekvliet maakte 
tussen 1950 en 2020 

aquarellen, tekeningen en 
diverse ontwerpen in onze 
Gemeente. De verzamel-

bundel is onlangs 
verschenen en te koop in 

de Readshop. 

http://www.romeinshalder.nl

