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Rob de Vrind over het beleg en de val van Den Bosch in 1629 

 

Op dinsdag 5 april jl. verzorgde Rob de Vrind, bioloog en 1629-kenner, een lezing 
voor onze vereniging over het beleg en de inname van de onneembare geachte 
“moerasdraak”, de stad ’s-Hertogenbosch. Rob wist ons in een tot de laatste plaats 
gevulde zaal op boeiende wijze mee te nemen naar dat historische moment, maar hij 
liet ons ook zien hoe we nog steeds de sporen van bijna 400 jaar geleden heel goed 
en heel dicht bij huis kunnen waarnemen, ook op het grondgebied van de Gemeente 
Sint-Michielsgestel. Daarnaast gaf hij ons alvast een inkijkje in de grootse plannen 
die er bestaan om in 2029 stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis die in de hele 
toenmalig bekende wereld respect en ontzag afdwong. 

 

Lezing op dinsdag 10 mei over de portretschilder Karel van Veen 

 

Op dinsdag 10 mei a.s. zal de kunsthistorica Yve de Vries in Ontmoetingscentrum 
“De Huif” een lezing geven over de portretschilder Karel van Veen. Van 24 
september 1942 tot 6 september 1944 was Karel van Veen één van de in totaal 1274 
gijzelaars die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in gijzelaarskamp 
“Beekvliet” in Sint-Michielsgestel. De gevangen genomen mannen, die in het kamp 
een redelijke bewegingsvrijheid hadden, dienden als preventieve gijzelaars die bij 
verzetsdaden tegen de Duitsers zonder pardon zouden worden geëxecuteerd, zoals 
bijvoorbeeld gebeurde met Graaf van Limburg Stirum, Robert Baelde en Van den 
Kerkhoff, naar wie in Sint-Michielsgestel 3 straten zijn vernoemd. Karel van Veen had 
op “Beekvliet” zijn eigen atelier waar hij op verbluffend gelijkende wijze portretten 
schilderde van tientallen van zijn prominente medegevangenen, zoals bijvoorbeeld 
de naoorlogse premiers Jan de Quay en Willem Drees. Negen door van Veen na de 
oorlog geschilderde portretten van minister-presidenten hangen tegenwoordig in het 
gebouw van Algemene Zaken nabij “Het Torentje” op het Binnenhof in Den Haag. 
Daarnaast schilderde Karel van Veen ook het staatsieportret van Koningin Juliana in 
1964 en een portret van Kroonprins Willem Alexander bij gelegenheid van zijn zesde 
verjaardag. 

In de lezing zal Yve de Vries zich vooral richten op het gijzelaarskamp “Beekvliet” en 
de mannen die daar een deel van de oorlog doorbrachten. Ze zal haar gehoor 
meenemen op een wandeling door het kamp, een bezoek brengen aan de 
verschillende “blokken” en trachten aan te geven hoe de gijzelaars die internering 
beleefden. Daarnaast zal ze enkele van de door Karel van Veen geschilderde 
gijzelaars voorstellen. 

De aanvang van de lezing op 10 mei is om 20.00 uur. Toegang voor leden van 
heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” is gratis, niet-leden betalen 2 euro. 
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Anjeractie van 29 mei tot en met 4 juni 
 

Als mede lid van Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaer stuur ik u dit bericht.  

De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dan vragen  

collectanten een bijdrage voor cultuur en natuur in Nederland. Veel collectanten zijn leden  

van plaatselijke culturele verenigingen die graag iets extra's doen voor cultuur in de regio! 

In Sint-Michielsgestel hebben deze maand  twee projecten in Sint-Michielsgestel een 

financiële bijdrage toegekend gekregen uit het Prins Bernard cultuurfonds. De Balkumse 

toren kreeg 40.000 euro en het project Fort de Brederode in Den Dungen ontving een 

bijdrage van 4.000 euro. Rob de Vrind vertelde ons enkele weken geleden bij zijn lezing over 

het beleg van ’s-Hertogenbosch over Fort de Brederode. Aan deze twee Gestelse projecten 

met nog 63 andere projecten in Noord-Brabant werd in totaal 250.000 euro toegekend. 

Heemkundevereniging De Heerlijkeid Herlaer ontvangt van het Prins Bernard  

cultuurfonds 50% van de collecteopbrengst voor de activiteiten van de vereniging. 

 

Wilt u een handje helpen? 

Dit bericht stuur ik u om te laten weten dat de collecte van 29 mei tot en met 4 juni is. U  

vindt het wellicht handig om het al in uw agenda te zetten. 

Zoals andere jaren beI ik u voor de collecteweek even om te informeren of u in die week  

mogelijk een handje kunt helpen. Tussen 16 en 21 mei kunt u een telefoontje van me  

verwachten.    

Als u vragen hebt over het collecteren, belt u me dan op 073-5515030 of stuurt u me een  

mailtje jbvdbroek@ziggo.nl.  

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Heemkundevereniging “De Heerlijkeid Herlaer”, Jan van den Broek 
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Kwartier van Brederode 

 
's-Hertogenbosch werd tijdens het beleg van verschillende kanten belaagd. Graaf Johan Wolfert van 
Brederode kreeg de opdracht om vanuit zijn kwartier bij Den Dungen de Pettelaarse Schans naast het 
huidige Provinciehuis aan te vallen. In zijn kamp, dat zich uitstrekte van de Keerdijk tot aan de Horzikse 
Straat, waren in 1629 zo'n 3.000 soldaten gelegerd. Het veehouderijbedrijf Sleutjes - Van Zandbeek ligt 
exact op de plek van het toenmalige kampement. 

 


