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Van de bestuurstafel 
We zitten al weer in de buurt van 
de langste dag van het jaar en 
laten we hopen, dat we mogen 
genieten van een heerlijke zomer 
zonder al ler lei beperkingen. 
Inmiddels is onze vereniging bezig 
met de voorbereidingen van een 
aantal activiteiten. Op zondag 11 
september is het Open Monu-
mentendag. Het thema dit jaar is 
“duurzaamheid”. Tijdens deze dag 
geven wij u en andere belang-
stellenden weer de gelegenheid 
ons dorp vanaf de Oude Toren in 
het centrum te bewonderen, maar 
dit jaar koppelen we daar een 
wandeling naar de waterkracht-
centrale in De Dommel aan vast. 
In een volgende Heem-info leest u 
meer hierover. 

Ook nu al actueel is het realiseren 
van ideeën omtrent een activiteit in 
2029. Dat is nog ver weg, zult u 
denken, maar gezien de omvang 
van de activiteit toch nu al in de 
spotlight. In 1629 werd ’s-Her-
togenbosch, na een belegering 
van enkele maanden, ingenomen 
door Frederik Hendrik en werden 
de Spanjaarden verdreven. In 
2029 is dat 400 jaar geleden en 
daar zal in de gemeenten rondom 
de stad uitvoerig bij worden stil-
gestaan. Zo ook in onze  

gemeente Sint-Michielsgestel, 
omdat nog op verschil lende 
plaatsen, ten zuiden van ’s-
Hertogenbosch, sporen van deze 
gebeurtenis in het landschap 
zichtbaar zijn. Wellicht hebt u 
interesse in dit historische feit en 
vindt u het boeiend met ons mee 
te denken over het concreet 
maken van onze plannen. We 
willen hierbij gebruik maken van 
moderne technieken om de krijgs-
handelingen van toen  rondom de 
inname van de stad “zichtbaar” te 
maken. Is uw interesse gewekt en 
vindt u het de moeite waard ons te 
ondersteunen, laat ons dat dan 
e v e n w e t e n v i a    
info@deheerlijkheidherlaar.nl. 

Helaas kon door ziekte van de 
spreker, de heer Jan van Oud-
heusden, de geplande lezing op 
dinsdag 10 mei over het leven in 
Brabant tijdens de Tweede Werel-
doorlog niet doorgaan. Deze 
lezing is nu verplaatst naar maan-
dag 24 oktober, de tweede dag 
van de bevri jding van Sint-
Michielsgestel in 1944. Nadere 
info volgt in een latere Heem-info. 

Even weer tot zo ver. Voor ieder-
een een fijne vakantie en hopelijk 
tot ziens in goede gezondheid. 

Personalia. 
Nieuw lid: Jos Sanders 
Gestopt: Ria van Vugt; Gerrit Nijrolder 
Overleden op 18 maart: Rob Jansen

	 	 Beste lezer,

De dertigste uitgave van Heem-info ligt voor u, met weer veel informatie.

Veel leesplezier. 
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Kentalis       column 

Als iemand zijn gehoor wil laten testen, dan 
wordt hij/zij vaak verwezen naar het audio-
logisch centrum van Kentalis, gevestigd in het 
statige gebouw aan de Theerestraat. In het 
gebouw kun je het audiologisch centrum via 
lange gangen, vol met religieuze elementen, 
bereiken.  
Koninklijke Kentalis heeft een rijke historie. Het 
begon in 1828 in Gemert met dovenonderwijs 
en in 1840 werd het instituut gevestigd op 
kasteel Nieuw-Herlaar in Halder. De eerste 
directeur Martinus van Beek heeft aan de 
ontwikkeling van het onderwijs aan doven een 
belangrijke bijdrage geleverd. In 1910 ver-
huisde de instelling naar de Theerestraat. 

De naam is regelmatig aangepast. Van Doof-
stommeninstituut, naar Instituut voor Doven en 
vervolgens van Viataal naar Koninklijke 
Kentalis. Deze naam dateert van 2010 na een 
landelijke fusie in 2009.  
Het hoofdgebouw aan de Theerestraat en een 
deel van het omliggende terrein krijgen een 
nieuwe bestemming. Immers het onderwijs 
aan dove kinderen geschiedt niet meer in dit 
gebouw. Kentalis is bezig met de voorbe-
reiding voor de verkoop van het hoofdgebouw 
en een deel van haar terrein. De transformatie 
biedt een mooie kans om het historische 
hoofdgebouw en de vrijkomende terreinen te 
ontwikkelen tot een plek waar het fijn is om te 
wonen, waar een rijke historie bewaard blijft en 
waar de groene omgeving gerespecteerd 
wordt. 
Aan de verkoop van het gebouw zijn een 
aantal voorwaarden verbonden. Eén daarvan 
is dat de religieuze eigenheid van het gebouw, 
zowel in- als extern niet verloren mag gaan. 
Dat zal veel creativiteit vragen van eenieder 
die bij deze transformatie betrokken is. De 
herinnering aan het audiologisch centrum en 
de gangen er naar toe zal verdwijnen, maar de 
religieuze elementen zullen zichtbaar blijven. 
Sjef van Hulten. 


9 Juli, 450e sterfdag van  
De Martelaren van Gorcum 

Vierhonderdvijftig jaar geleden, op 9 juli 1572, 
werden in Den Briel 19 katholieke geestelijken 
door de watergeuzen opgehangen. 

In de tweede helft 
van de 16e eeuw 
werd in Nederland 
een verbeten strijd 
gevoerd tussen op-
standige protes-
tantse Nederlanders 
e n d e S p a a n s e 
bezetters van ons 
land. Van Willem 
van Oranje hadden 
de opstandelingen, 
in het begin met 
name de water -
geuzen, een vrijbrief 

gekregen om de Spaanse overheersers zoveel 
mogelijk schade toe te brengen. Door 
plunderingen kon Willem van Oranje de oor-
logskas spekken, maar er werd ook afgere-
kend met de katholieke geestelijken. 

Vier jaar na het begin van de 80-
jarige oorlog, in 1572, hadden de 
watergeuzen hun hoofdkwartier 
gevestigd in het op 1 april ver-
overde Den Briel en ze gebruikten 
deze plaats als uitvalsbasis voor 
hun strooptochten. Toen ze kort 
daarna Gorinchem (Gorcum) had-
den ingenomen, werden negen-
tien katholieke geestelijken opge-
pakt. Ze kregen nog de kans het 
katholieke geloof af te zweren, 
maar nadat ze dit hadden gewei-
gerd werden ze gemarteld en 
afgevoerd naar Den Briel, waar ze 
op 9 juli werden opgehangen. 

Een van de martelaren van 
Gorcum was Leonardus van Veg-
hel, die als woordvoerder fun-
geerde van de groep. Deze  Leo-
nardus, in 1527 geboren in Den 
Bosch, was in 1556 tot pastoor 
benoemd in Gorinchem. In het 
voorgebouw van het voormalige 
kleinseminarie “Beekvliet” bevindt 
zich nog een fraai glas-in-lood-
raam, waarop hij staat afgebeeld.
(Zie pagina 4) 
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In de vorige drie afleveringen van de 
Heem-info hebt u kunnen lezen hoe 
hoofdredacteur Banning vanuit Vught via 
Halder en het centrum van ons dorp een 
bezoek bracht aan kleinseminarie Beek-
vliet. Op zijn terugweg naar huis wandelt 
hij nu langs de Ruwenberg en vertelt over 
haar ontstaansgeschiedenis. 

“In de nabijheid van Sint-Michielsgestel 
bevindt zich ook het gunstig bekende 
opvoedingsgesticht Ruwenberg, alwaar 
onder leiding van de Fraters van Tilburg 
jeugdige knapen de eerste vorming voor 
het godsdienstig en maatschappelijk leven 
ontvangen. Velen schijnen in de meening 
te verkeeren dat de Fraterhuizen van den 
jongsten tijd en uit den vreemde tot ons 
gekomen zijn. Dit is geheel bezijden den 
waarheid, want de stichter was een 
Nederlander en rust reeds bijna vijf 
eeuwen in het graf”. 

Banning vervolgt zijn verhaal met een 
beschrijving van de oorsprong van de 
Fraterhuizen. 

“In het jaar 1340 werd te Deventer een 
kind geboren dat later bekend en beroemd 
geworden is  onder den naam van Gerar-
dus Magnus of Geert Grote. Dewijl de 
jeugdige Geert reeds vroeg een buiten-
gewonen aanleg toonde, werd hij op zijn 
vijftiende jaar door zijn vader naar Parijs 
gezonden, alwaar hij reeds op zijn 
achttiende jaar den graad van Meester 
verwierf. Na eenigen tijd in zijn ge-
boorteplaats te hebben doorgebracht 
begaf hij zich naar Keulen om daar aan de 
aartsbisschoppelijke school zijne studiën 
te vervolgen”. 

Nadat hij door ziekte aan de rand van het 
graf had gebalanceerd besloot hij alle 
wereldse praal vaarwel te zeggen en legde 
hij in Deventer met een bevriende priester 
Florens Radewijns de “vereeniging van de 
Broeders des Gemeenen levens” op.  

“Zegenrijke vruchten mocht Geert Grote 
van zijn arbeid zien hoe nederig deze ook 
werd begonnen, want weldra zag men niet 
slechts in ons land, maar ook in Frankrijk, 
Italië, Duitschland, Portugal en meer an-
dere rijken Fraterhuizen verrijzen. De 
oprichting werd in 1376, onder den regel 
van den H. Augustinus door Paus 
Gregorius XI goedgekeurd en door latere 
Pausen met voorrechten begunstigd. Die 
Fraters droegen een eenvoudig gewaad 
met een zwarte kap en waren onder-
worpen aan het gezag van den kerkvoogd, 
tot wiens bisdom zij behoorden”. 

Geert Grote stierf in 1384 en hij werd 
begraven in de O.L Vrouwenkerk in 
Deventer. Later werd zijn schedel met de 
overblijfselen van Radewijns  overgebracht 
naar het Fraterhuis in Deventer en weer 
later naar het Fraterhuis in Emmerik. Toen 
in 1810 op last van Napoleon I het Frater-
huis in Emmerik werd opgeheven, werden 
de overblijfselen van Geert Grote en zijn 
compagnon Radewijns opgeborgen in een 
speciaal kistje: twee doodshoofden en 4 
beenderen.                      

De beroemde Thomas a Kempis, die het 
leven van Geert Grote heeft beschreven, 
zegt over hem:  

“Hij was groot in naam en daad in deze 
wereld; hij was rijk door goederen, eer, 
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wetenschap en weldaden; doch grooter 
nog was hij door zijne verachting der 
wereld, door de nederige navolging van 
het leven van Christus en door de 
menigvuldige vruchten in zijne leerlingen 
voortgebracht”. 

Banning vervolgt 
zijn verhaal met 
een beschrijving 
van de Ruwen-
berg: 

“De Voorzienig-
heid heeft gewild 
dat de stichting 
van Geert Grote 
niet verloren zou 
gaan al woedde 
ook het ongeloof in al zijn kracht tegen 
haar. Het onderwijs der Fraters heeft in 
onzen ti jd zelfs een hooge vlucht 
g e n o m e n . To e n d e D o o r l u c h t i g e 
Aartsbisschop-Bisschop van ’s-Hertogen-
bosch nog Bisschop van Gerra en pastoor 
van Tilburg was, deed hij den naam van 
Fraterhuis in het gesticht te Tilburg 
herleven en het zijn de Fraters van dat 
gesticht aan wie de zorgen van de 
opvoeding en het onderwijs in het pensio-
naat Ruwenberg zijn toevertrouwd. Dat 
deze inrichting gedurende de jaren van 
haar bestaan een benijdenswaardigen 
naam heeft verworven, blijkt uit het groot 
getal kweekelingen en nog meer uit de 
teleurstelling van hen wier kinderen, uit 
gebrek aan plaats, soms niet aanstonds 
opgenomen kunnen worden. Ieder die de 
doelmatige inrichting van het gesticht kent, 
ieder die bij ervaring weet hoe voortreffelijk 
daar het onderwijs is en hoe zorgvuldig de 
verpleging, zal er prijs op stellen dat zijne 
kinderen aan de Fraters van Ruwenberg 
worden toevertrouwd. Ruime en luchtige 

localen en speelplaatsen als daar zijn vindt 
men zelden, terwijl de gunstige ligging 
zeer in ’t belang is der gezondheid. Het 
gesticht is in twee afdeelingen gesplitst. In 
de eene afdeling wordt steeds de 
Fransche taal gebezigd, de andere is voor 

de kinderen die ’t 
nog zoover niet 
gebracht hebben. 
Men zou dus haast 
kunnen zeggen dat 
het twee gestich-
ten zijn onder één 
d a k . H e t g e t a l 
Fraters is dan ook 
zeer aanzienlijk, 
wat noodig is om in 
de behoeften van 

het onderwijs, de surveillance en de 
huiselijke werkzaamheden te voorzien. 
Wie in de nabijheid van St. Michiels Ges-
tel mocht komen, mag niet verzuimen het 
gesticht Ruwenberg te gaan zien, waar in 
de harten van honderden kinderen uit alle 
oorden van ons land de grondslag wordt 
gelegd van ’tgeen tot hun tijdelijk en 
eeuwig welzijn noodzakelijk en nuttig is”. 

Bron: De Katholieke Illustratie, jaargang 1873/1874 
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Agenda 
11 september 2022:	  Open Monumentendag

24 oktober 2022	  Lezing: Van Oudheusden 

Leonardus  
van Veghel. 
Glas-in-lood-
raam.  
Klein-Seminarie 
Beekvliet

Ruwenberg


