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Deelname aan Rabobank “HART VOOR ELKAAR” 
Alle stemmers heel hartelijk dank. We hebben 100 stemmen ontvangen, wat resulteert in een 

donatie van € 430 euro. 

 

Naamgeving van straat en pad "binnengebied” 
Het college van B&W heeft op 15 november 2016 op advies van heemkundevereniging “De 

Heerlijkheid Herlaar” de namen “Vestgraaf” en “Vestgraafpad” vastgesteld.  

 

Lezing op 31 oktober jl. door journalist en schrijver Hans van den Eeden 
Onder de titel “Keurig, Kwiek en Katholiek” hield Hans van den Eeden voor onze vereniging 

een lezing over de gevolgen van WO II voor het naoorlogse Nederland en met name voor het 

katholieke Brabant. Door allerlei ontwikkelingen op sociaal en technologisch gebied 

veranderden Nederland en dus ook onze provincie in snel tempo. Van den Eeden liet ons zien 

hoe ook het rooms-katholieke geloof niet aan deze veranderingen ontkwam en in deze 

stroomversnelling werd meegesleurd. Het Brabant anno 1945 of nu, ruim 70 jaar later: wat 

een wereld van verschil. De lezing werd ondersteund met veel beeldmateriaal en anekdotes, 

die bij de meeste bezoekers tal van herinneringen opriepen. Maar wij zijn dan ook zelf een 

stukje van deze geschiedenis! 

 

Terugblik op onze ledenavond van maandag 21 november jl. 
Tijdens deze avond werden we eerst bijgepraat over de inrichting van onze 

heemkundevereniging zelf: welke werkgroepen zijn er allemaal actief (en dat blijken er best 

wel wat te zijn) en hoe is het met de bestuurlijke opbouw gesteld. Annemarie Bolhaar en Sjef 

van Hulten, beiden leden van onze vereniging, hebben zich de afgelopen maanden veel 

inspanning getroost om een helder beeld neer te zetten van  de structuur van onze vereniging. 

Voorlopige conclusie: er wordt veel nuttig en interessant werk verzet, maar daarbij kunnen we 

eigenlijk best nog wel meer handjes gebruiken. Samen kunnen we ons werk nog verder 

uitbouwen en, zeker niet minder belangrijk, uitdragen naar een breder publiek. Oftewel, 

samengevat, we zijn op zoek naar leden binnen onze vereniging die onze werkgroepen willen 

komen versterken, maar ook op bestuurlijk gebied is iedere vorm van hulp welkom. En 

wellicht zijn er leden die mensen van buiten onze vereniging enthousiast kunnen / willen 

maken voor ons werk. Overigens, in de nieuwsbrief van oktober 2016 (zie 

http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/documenten/C1) zijn jullie over bovenstaande al 

uitvoerig geïnformeerd. Na de pauze werden we door een van onze leden, Gijs Sterks, verrast 

met een interessant verhaal over de invoering van het Kadaster van 1832. Wat betekende dit 

kadaster bijvoorbeeld voor ons dorp Sint-Michielsgestel. In zijn verhaal vertelde Gijs ons 

waarom er een kadaster kwam en hoe dat was opgebouwd. Gijs wist ons een helder beeld te 

schetsen van het Gestel van de eerste helft van de 19e eeuw: wat voor soort huizen stonden er 

hier, wie had hoeveel grond. Duidelijk werd dat er in die periode een klein aantal rijkere 

burgers de beschikking had over mooie buitenhuizen, dat een aantal burgers in ieder geval een 

redelijk dak boven hun hoofd had, maar een behoorlijk aantal ingezetenen van ons dorp moest 
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het toch echt stellen met een onderkomen dat de naam woning eigenlijk niet verdient. Doordat 

het kadaster sinds die tijd steeds is bijgehouden is dit deel van de  geschiedenis van Sint-

Michielsgestel van 1832 tot de dag van vandaag goed inzichtelijk te maken. Een boeiend 

verhaal, waarvoor onze welgemeende dank aan Gijs.    

 

De Heemkundevereniging en de Gestelse Quiz 
Op 26 november j.l. werd in de kern Sint-Michielsgestel voor de eerste keer de Gestelse Quiz 

georganiseerd, een grootse happening met ruim 600 deelnemers verdeeld over meer dan 50 

teams. Aan de totstandkoming van deze quiz heeft ook onze heemkundevereniging haar 

steentje bijgedragen in de vorm van een tiental vragen over de Gestelse geschiedenis. Zo 

luidde één van de vragen als volgt: Er gaan verhalen dat er ooit een vliegveld in de gemeente 

Sint-Michielsgestel geweest zou zijn. Klopt dat? En waar was dat vliegveld dan gelegen? Het 

antwoord is: Ja, er was een vliegveld(je), aan de “Pettelaarscheweg”.  

 

             
Hangars op vliegkamp De Pettelaar         Minister van Oorlog Colijn met stok 

 

We schrijven het jaar 1911. Het gedeelte van de Pettelaarseweg waar het vliegveld zich 

bevond behoorde in die tijd nog bij de gemeente Sint-Michielsgestel en werd pas bij een latere 

grenscorrectie aan het grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch toegevoegd. Het 

vliegveld lag op een weiland, vlakbij de Pettelaarse Schans. De Zuiderplas bestond nog niet, 

die werd pas gegraven in de jaren 50 van de vorige eeuw om het gebied ten zuiden van ’s-

Hertogenbosch op te hogen. De bedoeling van dit “vliegkamp” was het in september 1911 te 

gaan gebruiken om te experimenteren met vliegtuigen tijdens legermanoeuvres. Goed 

beschouwd was dit vliegveld het eerste “militaire vliegveld” in ons land. Het experiment door 

het leger  leverde overigens niet het gewenste resultaat op, zodat het vliegveldje maar een kort 

leven beschoren zou zijn. Overigens was het  al eerder dan september 1911 in gebruik zoals 

blijkt uit een korte passage uit het boek ”150 jaar Klein Seminarie van het bisdom ’s-

Hertogenbosch 1815-1965” van W.H.Th. Knippenberg. Hij schrijft op p.32: “Op 28 juni 1911 

ging heel Beekvliet kijken naar de eerste vluchten van de Bossche vliegenier Henri Bakker bij 

de Pettelaarseweg. Waar een klein dorp heel even groot in kon zijn! Meer informatie over dit 

onderwerp is te vinden op de site van het BHIC in ’s-Hertogenbosch: www.bhic.nl. 
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