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Lezing op dinsdag 5 april 2016: Sporen van 1629 
Dankzij de enorme buit, die Piet Hein in 1628 op de Spanjaarden veroverde nadat hij 
de Spaanse zilvervloot had overvalllen, kon stedendwinger Frederik Hendrik in 1629 
de stad ‘s-Hertogenbosch belegeren en innemen. Dit beleg van Frederik Hendrik 
dwong bij vorsten en volkeren in de toenmalig bekende wereld veel respect af. Om 
de moerasdraak `s-Hertogenbosch in te kunnen nemen moest in drie weken tijd 45 
kilometer dijk worden aangelegd, naast 9 schansen, 17 hoornwerken en 48 
uitkijkposten. Vervolgens werd er ook nog een binnenlinie gebouwd van 25 kilometer 
lang. De rivieren de Dommel en Aa werden afgedamd, er werden kanalen gegraven 
en rosmolens gebouwd. Die zorgden ervoor dat de ommelanden van ’s-
Hertogenbosch droogvielen zodat de stad uiteindelijk viel. 
 
Op dinsdag 5 april a.s. komt Rob de Vrind, groot “1629-kenner”, ons in een 
interessante lezing over deze bijzondere gebeurtenis vertellen. Hoe heeft het gebied 
ten zuiden en zuidoosten van ’s-Hertogenbosch, dus het gedeelte op Gestels 
grondgebied, er ten tijde van het beleg uitgezien en wat is er nu nog van terug te 
vinden in het landschap. De lezing wordt gegeven in Ontmoetingscentrum De Huif en 
begint om 20.00 uur. Toegang voor leden is gratis, geïnteresseerde niet-leden 
betalen een bijdrage van 2 euro.  
 
WERVING BESTUURSLEDEN 
Tijdens de Algemene Jaarvergadering van onze vereniging op dinsdag 1 maart jl. 
hebben twee van onze leden, Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten, aangeboden 
met het huidige bestuur mee te gaan denken over de invulling van de vacante 
voorzittersfunctie. Inmiddels hebben Annemarie en Sjef met hulp van de 
bestuursleden alle werkzaamheden van het bestuur in kaart gebracht. In het tweede 
gesprek hebben we besproken hoe we, naast het bestuurswerk, het werk van 
individuele leden en van werkgroepen overzichtelijk kunnen maken. Zodat alle leden 
en aankomende leden daar een goed beeld van hebben. En dat ze vanuit hun 
persoonlijke interesse een keuze kunnen maken voor activiteiten binnen de 
vereniging. 
Het bestuur, Sjef en Annemarie gaan het werk met  individuele leden en 
werkgroepen in kaart brengen. Eind maart komen we bij elkaar om dat te bespreken.  
In een volgende nieuwsbrief zullen we u weer informeren. 
 
CONTRIBUTIE. 
Veel leden hebben de contributie voor 2016 reeds voldaan. De contributie voor dit 
jaar blijft hetzelfde. Heeft u nog niet voldaan, dan verzoeken we u vriendelijk om 
deze over te maken op rekening NL54RABO0133698742 t.a.v. De Heerlijkheid 

Herlaar, Sint-Michielsgestel. Het lidmaatschap is € 17,50 en een gezinslid € 12,50. Een post-lid 

betaald € 25,00. 

Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 

P.A. ONT. CENTRUM DE HUIF, HORTENSIATRAAT 2, 5271 GT SINT-MICHIELSGESTEL 

TEL: (073) 551 49 12    BANKREKENINGNR.:  NL54 RABO 0133 6987 42 

info@deheerlijkheidherlaar.nl   WWW.DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL 

 

 

mailto:info@deheerlijkheidherlaar.nl

