
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 

Expositie over 
de gijzelaars van Sint-Michielsgestel 
en Haaren, 1942-1944 
19 juli – 18 oktober 2020 

 
‘Broederlijk zaten ze tijdens de oorlog bijeen in Sint-Michiels- 
gestel, de bestuurders en intellectuelen van Nederland. 
Ze hadden het er goed, prettig zelfs – alleen konden ze ieder 
moment als gijzelaar worden geëxecuteerd.’ 

(Uit: Andere Tijden, TV) 
 

Wat doet gijzeling en leven in onvrijheid met een mens? 
Van 1942 tot 1944 verbleven, gedwongen door de Duitsers, 
honderden Nederlandse mannen in het kleinseminarie Beekvliet 
te Sint-Michielsgestel en grootseminarie te Haaren. 

Acht ervan werden daadwerkelijk geëxecuteerd. In de expositie 
ervaren de bezoekers het dagelijks leven van een gegijzelde, 
inclusief de voortdurende dreiging en angst. 

 
Voor de expositieperiode zijn een cultureel èn 
een educatief programma samengesteld. 

 
De opening zal geschieden door de voorzitter van de 
Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, 

mr. Ferdinand Sassen en Wethouder Sint-Michielsgestel, 
Peter Raaijmakers, op zondag 19 juli 13.30  –  14.30  u. 
De expositie is vanaf 20 juli voor het publiek geopend. 

 
Locatie: Beekvlietboerderij, naast Rijksmonument Beekvliet, 
Seminarielaan 3, 5271 SG Sint-Michielsgestel. 

 
Voor verdere informatie: zie www.gijzelaarskampbeekvliet.nl 

 
Aanmelding en vragen: info@gijzelaarskampbeekvliet.nl 
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Kleinseminarie Beekvliet in 1942 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten kopstukken  van 
ons land als gijzelaars onschuldig gevangen in het klein-  
seminarie Beekvliet, het grootseminarie Haaren en het 
internaat De Ruwenberg. 

Zo’n 460 wetenschappers, schrijvers, musici, geestelijken 
en politici werden op 4 mei 1942 van hun bed gelicht en 
geïnterneerd in Kamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel. 

Al eerder waren gijzelaars opgesloten in Kamp Haaren, 
later zouden ook nog gijzelaars in Kamp De Ruwenberg 
(ook Sint-Michielsgestel) worden geïnterneerd. 

 
De gegijzelden dienden als ‘borg’: de Duitse bezetters van 
ons land gingen ervan uit het Nederlandse verzet onder 
controle te kunnen houden door deze kopstukken van de 
Nederlandse samenleving gevangen te zetten. Bij daden 

van verzet zou de samenleving in het hart getroffen worden 
door juist uit deze representanten daarvan groepsgewijs 
mensen te fusilleren. 

 
In de expositie komen de thema’s aan de orde die bij  
deze gijzeling horen; onvrijheid, angst, fusillade  maar 
ook het dagelijks leven en de Geest van Gestel met o.a. 
de Beekvliet Open Universiteit. 

 
 

Expositie en cultureel programma in 
Beekvlietboerderij en Ruwenberg 

Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren 

Gemeente Sint-Michielsgestel 
in samenwerking met: 

Stichting Gedenkplaats Haaren en 
HomeComputerMuseum Helmond 

toelichting 
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