
VRIJHEIDSBOOM OP HET PETRUS DONDERSPLEIN 

 

De vrijheidsboom (een vederesdoorn) op het Petrus Dondersplein ten noorden 

van de Ouwe of Gemeentetoren is gezet op vrijdag 31 augustus 1945. 

 
Collectie heemkundevereniging ”De Heerlijkheid Herlaar” 

 

 
Collectie BHIC ‘s-Hertogenbosch 

 Beschrijving planten van een bevrijdingsboom (een vederesdoorn) door 

Simon Staats en ??? . Onder de boom is een document ingegraven. 



 

Collectie heemkundevereniging ”De Heerlijkheid Herlaar”     

Het planten van de boom werd uitgevoerd door Simon Staats en een meisje, 

waarvan de naam niet bekend is, onder het toeziend oog van de waar-

nemend burgemeester Frans Schellekens, hoofonderwijzer J. Bögels  en 

met hulp van enkele gemeentewerkers o.a. Harrie Foolen. 

 

In de gemeentearchieven wordt het planten van deze vrijheidsboom 

vermeld in : 

 

 

(zie bijlage : Notulen van de openbare vergadering van den tijdelijken raad 

der gemeente St.Michielsgestel, 25 jan. 1946)  



Het plaatsen van de vrijheidsboom was dus een onderdeel van de 

bevrijdingsfeesten die plaats vonden op 31 aug., 1 en 2 sept. 1945 

 

(zie bijlage :  Feestprogramma 31 aug., 1 en 2 sept. 1945) 

 

Collectie heemkundevereniging ”De Heerlijkheid Herlaar” 

 aubade voorafgaand aan het planten  

In 2007 was er commotie over deze vrijheidsboom, omdat de gemeente 

deze boom wilde kappen om daarna de opgegraven koker onder een nieuwe 

boom op het Meanderplein in te graven. 



 



 

 

 

 



 

Foto van de Vrijheidsboom anno 2017, Jef van Veldhoven 

 

Sint-Michielsgestel, 5 juli 2017 Heemkundevereniging de Heerlijkheid 

Herlaar, Frans Cooijmans en Jef van Veldhoven 

(www.deheerlijkheidherlaar.nl)  

 

http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/


Aanvulling met de naam van het meisje : 

Dankzij ons lid Willemien Schellekens van de “Witte Boerderij” weten wij 

nu ook de naam van het meisje, dat samen met Simon Staats de 

Vrijheidsboom mocht planten in 1945. 

Het was Ria van de Westelaken (1930), die nu nog in de Beemden woont. 

Zij wist te vertellen dat ze in de 7e klas zat en dat er inderdaad een koker is 

mee begraven. Ria trouwde later met melkboer Peter van de Loo en zij 

woonden op de Molenbergstraat, Peter is in 1996 overleden. 

Van Riet van de Ven vernamen wij dat Simon Staats in 1959 naar Nieuw 

Zeeland is geëmigreerd en inmiddels is overleden. 

Sint-Michielsgestel, 9 juli 2017 


