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Beste lezers, 

De winter wil nog niet echt afscheid nemen, maar de lente is toch in 
aantocht. Voor onze vereniging staan weer een aantal activiteiten op stapel. 
Op de agenda prijken enkele interessante lezingen. Zijn de Poolse graven 
op het kerkhof leeg? En wat heeft de verwijdering van de vrijheidsboom 
opgeleverd? U leest het in deze Heem-info. 

Agenda  

Jan Spit heeft voor de komende maanden onderstaande lezingen 
vastgelegd. 

27 maart 2018: Aanleg Steenweg van Den Bosch naar Luik 
Ruud van Nooijen uit Boxtel zal voor leden en andere belangstellenden een 
lezing houden over de aanleg van de Steenweg van Den Bosch naar 
Eindhoven (de huidige A2) en het gedeelte dat vandaar verder gaat naar 
Luik. De aanleg begon in april 1742 en zag, door allerlei strubbelingen, zijn 
voltooiing pas in 1818. Voor een deel ligt het oorspronkelijke traject er nog, 
alleen liggen de kasseien verborgen onder het ZOAB. Van Nooijen zal in 
detail vertellen hoe het plan voor de aanleg ontstond en hoe het werd 
uitgevoerd. Bij zijn lezing zal hij gebruik maken van veel beeldmateriaal. 
Aanvang van de lezing is om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum “De Huif”. 
Toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen 2 euro. 

24 april 2018: Pastoors in Noord-Brabant 
Arnoud-Jan van Bijsterveld, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, 
houdt een lezing over de Pastoors in Noord-Brabant in de periode 1400 - 
1570. Wat was hun intellectuele en zedelijke peil, hun sociale afkomst, hun 
scholing. En hoe nauw namen ze het met hun celibaatsplicht? Van 
Bijsterveld zal ook ingaan op de kerkelijke situatie en de pastoors van het 
dorp Sint-Michielsgestel. Het was destijds een promotieonderzoek. 
Aanvang van de lezing is om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum “De Huif”. 
Toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen 2 euro. 

73e Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds van zondag 27 mei 
tot en met zaterdag 2 juni 2018. 

Noteer de data alvast in uw agenda. 

In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met 
daarop kopieën van stukken uit archieven en databanken met gegevens. U kunt 
daar ook tijdschriften en periodieken van andere heemkundeverenigingen inzien 
waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 
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Lege Poolse graven? 

In nummer 6 van Heem-info vertelde Adriaan van Erp over het 
neerstorten van een glider aan het eind van de Kamperfoelie-
straat op 19 september 1944. Daarbij kwamen vier Poolse 
militairen om het leven en deze liggen begraven op het kerkhof 
aan de Nieuwstraat. Zij zijn later elders herbegraven, zegt Jef 
van Veldhoven. 

Is er nu sprake van lege Poolse graven op het kerkhof?  

Op 19 september 1944 was een Engelse glider (zweefvliegtuig) 
met krijtnummer 126 vanuit Engeland op weg naar landingszone 
LZ-Z bij Oosterbeek. Het toestel werd gevlogen door de Engelse 
glider pilots staff sergeant Ronald Osborne en sergeant Norman 
Whitehouse. De lading bestond uit: 1 jeep, 1 anti-tank geschut 
en de stuksbediening bestaande uit twee Poolse militairen 
namelijk Kazimierz Nowak en Piotr Paweł Maślorz. Door een 
Duitse voltreffer kwamen de vier inzittenden om het leven. De 
twee Engelse piloten liggen nog steeds begraven in St.Michiels-
gestel, maar de graven van de twee Poolse artilleristen werden 
overgebracht naar Oosterbeek. Toch liggen er in St. Michiels-
gestel nog steeds twee onbekende Poolse airbornes begraven waarvan in de geallieerde 
administratie niets is te vinden. (De beheerder van de graven, de Common Wealth War Graves 
Commission, is destijds te werk gegaan op gegevens die werden verstrekt door de gemeente St. 
Michielsgestel, maar deze gemeente en ook de Commission wensen niet verder op deze kwestie 
in te gaan).Conclusie: Het blijft dus onduidelijk wie er begraven liggen op het kerkhof.  (Aldus de 
informatie van Jef van Veldhoven)  

Opgraving Vrijheidsboom 
Op 29 januari werd de vrijheidsboom bij de Oude Toren op het Petrus 
Dondersplein gerooid. In de wortels van de bewuste boom bleek een 
ingegraven koker te zitten, het was een zinken pijp met daarin een 
bruine fles. De pijp was door vuistdikke wortels ingeklemd en 
daardoor is de fles waarschijnlijk kapot gedrukt. Er kwamen twee 
muntjes en een opgerold papiertje uit. De gevonden resten van pijp 
en fles met de restanten van ingesloten brief zijn tentoongesteld in de 
hal van het gemeentehuis. 

Op het papier stond de tekst: 
“Op heden de eenendertigste Augustus van het jaar 1945 onzes Heren toen H.M. Koningin 
Wilhelmina ons land regeerde en de Hoogedelgestrenge Heer J.Th. M. Smits van Oijen was de 
commissaris van de provincie Brabant en de Edelachtbare heer F.M. Schellekens wnd. 
Burgemeester was van St. Michielsgestel, werd deze boom als herinnering aan de verworven 
vrijheid na vijf jaar duitse knechting geplant door: Regina Anna Maria van de Westelaken, geb. 5 
juni 1930 te Vught en Simon Jacobus Staats, geb. 2 augustus 1930 te St. Michielsgestel en de 
oudste leerlingen van de R.K. 
Lagere Meisjes- en Jongens-
school”  

Heeft u vragen of opmerkingen 
over deze Heem-info zeg het ons 
of stuur een mail aan heem-
info@ziggo.nl

Jaarvergadering 2018 


