
Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel 

 

In 1875 geeft pastoor Lambertus Godschalk te kennen dat het wenselijk is om te komen tot een 

Liefdegesticht tot opvoeding van de vrouwelijke jeugd en tot verpleging van zieke en gebrekkige 

mensen.  

De R.K. Kerk van de Heilige Michaël koopt in 1876 de volgende kadastrale eigendommen van : 

 -Francis Hoefnagels, kleermaker 

   F461 huis (A150) en erf,. F462 huis (A152) en F463 tuin 

-Henriette Elisabeth Verhagen C.S. 

 F464 weiland en F465 opgaande bomen 

 

 
 

De huizen worden afgebroken en er ontstaan 4 nieuwe percelen : 

-F1052 tuin en weiland 

-F1053 kloostergebouw en erf 

 -F1054 tuin en weiland 

 -F1055 weiland 

Het laagliggende terrein aan de Dommel de Laak is opgehoogd met zand van de berg den Hazen-

baard (de oude warande van de Grote Ruwenberg in de Stokhoek), dat met paard en kar door 

parochianen zelf is aangevoerd. 

De eerste steen wordt gelegd op 6 april 1877 

 



 Op 5 mei 1879 vestigen zich de eerste 5 zusters in het klooster, zij komen vanuit het moederhuis in 

Tilburg van de Zusters van de Liefde van de Oude Dijk of Zusters van Liefde van Onze Lieve 

Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. 

 

 
 

Op 19 februari 1900 woonden in het Liefdegesticht volgens de Burgerlijke stand: 

moederoverste, de rector, 17 liefdezusters, 2 onderwijzeressen, hoofd ouderenhulp , huisknecht, 13 

bestedelingen (iemand die voor rekening van anderen is uitbesteed) . In 1904 worden stokers 

vermeld en in 1910 een landbouwer. 

 

 
 



De meisjesschool werd in 1925 flink uitgebreid en in 1930 werd het kloostercomplex door de 

parochie verkocht aan de Zusters van de Liefde om zo geld vrij te maken om de nieuwe Michaëlkerk 

in de Nieuwstraat te kunnen bouwen. 

Het klooster werd ook uitgebreid met een boerderij, hiervoor werd op 10 juli 1930 een 

bouwvergunning afgegeven. 

In 1932 werd nogmaals verbouwd om meer ruimte te maken voor zusters en bejaarden. 

 

 
 

Op 23 oktober 1944 werd het klooster en de meisjesschool zwaar beschadigd toen de Duitsers de 

brug over de Dommel opbliezen tijdens de bevrijding van Sint-Michielsgestel. In september 1947 

kon de school pas weer in gebruik worden genomen.  

 
 



Op 1 januari 1955 werd door de zusters aan de Hortensiastraat  een Voortgezet Gewoon Lager 

Onderwijsschool begonnen op het kloosterterrein was dit mogelijk. 

In 1963 wordt deze VGLO opgeheven vanwege de terugloop van leerlingen en wordt er een R.K. 

Bijzondere Nijverheidsschool voor meisjes  “Maria Regina” ( een huishoudschool) opgestart in dit 

gebouw. 

Omdat in de zestigerjaren het Liefdegesticht niet meer kon voldoen aan de gestelde eisen voor 

bejaardenzorg en de zusters het financieel niet konden opbrengen een renovatie uit te voeren werd er 

in 1970 een nieuw bejaardenhuis “De Beemden” gebouwd en kwam er een einde aan de bejaarden-

zorg door de Zusters van de Liefde.   

In 1972 werden er voor het eerst jongens en meisjes toegelaten aan de parochiescholen van de 

Michael- en Christofoorparochie dit betekende ook het einde van de meisjesschool van het H.Hart in 

het klooster. 

In 1977 vertrokken de de Zusters van de  Liefde uit het klooster en werd de gemeente eigenaar van 

het gebouw. 

In 1978 werd Huize Adrianus gekraakt en begonnen een aantal jonge mensen (17) met een kraak-

aktie leefgemeenschap op te bouwen, die op 8 april 1979 een opendag organiseerden voor de Gestel-

naren. In 1980 verlieten de krakers vrijwillig het pand, nadat de rechter had bepaald dat zij het 

gebouw moesten verlaten, vanwege het feit dat de gemeente Adrianus nodig had om er tijdelijk 

gemeentelijke diensten in onder te brengen. Korte tijd later werd Adrianus toch gesloopt. 

Dit leverde de onderstaande spotprent op in Gestels Nieuws. 

 

 
 

De archiefbescheiden van Nederlandse kloosterordes liggen opgeslagen in St. Agatha zie 

www.erfgoedkloosterleven.nl . Zo ook het archief van de Zusters van Liefde uit Tilburg, waarin ook 

is opgeslagen de : Kroniek van het Huis van de H. Adrianus te Sint-Michielsgestel onder toegang 

AR/Z117. Een verzoek om deze kroniek in te mogen zien werd door de Zusters om privacy redenen 

afgewezen. 

 

Bron o.a. : Woon- zorgcentrum De Beemden in Sint-Michielsgestel 1965 – 2005 door dr. Hans Pel 

met als titel ‘Zuster, kom d’r eens bijliggen” ISBN 90-9019323-5  2005 

 

Jef van Veldhoven 

Lid heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 

November 2015 
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