Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Nieuwsbrief - mei 2014
Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 13 mei 2014 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar,
Baroniestraat 75 Boxtel, door Hans van den Eeden over Tweehonderd jaar koninkrijk Nederland.

De Koninklijke negentiende eeuw
Bij de start van de lezing neemt Van den Eeden zijn
toehoorders mee naar Nederland aan het begin van de
negentiende eeuw. Hoe kwam het dat de Fransen in
1795 als bevrijders in Brabant werden binnen gehaald
maar in 1813 met de staart tussen de benen
vertrokken? Wat was de rol van de Kozakken hierbij?
Hoe was het gesteld met ons land en Brabant na het
vertrek van de Fransen?
De negentiende eeuw zorgde voor grote maatschappelijke veranderingen.
Nederland kwam mede door grote technologische vooruitgang op stoom. Tijdens
de lezing staat de ‘regeerperiode’ van vorsten in relatie tot het ‘nieuwe Brabant’
in de negentiende eeuw centraal. Wat was de invloed van het koningschap van
Willem I (1813-1840), Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890) bij de ontwikkelingen van
Nederland. Tijdens de lezing komt ook de Tiendaagse Veldtocht met de afscheiding van België aan de orde.
Waar in Brabant was het enorme tentenkamp van de militairen gelegen? Wat was de rol van Willem II
daarbij? Wat had deze Willem met Brabant en wat had Brabant met deze kroonprins en latere koning? Wat
is waar van het gerucht dat Willem II biseksueel was?
Onderzoeksjournalist Hans Van den Eeden legt in zijn lezing een relatie tot sociaal-culturele en politieke
aspecten. Voorbeelden zijn: de rol van de kerken, de
onderwijsstrijd, de infrastructuur en de prille ontwikkeling in de
kraamkamer van de democratie. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de gigantische kunstverzameling van Willem II die na
zijn dood geveild moest worden. Tijdens de lezing wordt aandacht
besteed aan de “vrouwen van de oranje”.
De lezing wordt ondersteund met fraai beeldmateriaal en tal van
anekdotes. Deze activiteit wordt in het kader van de viering van
het Tweehonderd jarig bestaan van het Koninkrijk Holland
gehouden.
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MEDEDELINGEN
Lezingen op dinsdag 23 september, 21 oktober en 18 november 2014.
Excursies bus: Bus excursie op zaterdag 13 september 2014. Reisdoel is Zuid-Holland,
en het programma volgt.
Excursie Jeroen Bosch: op dinsdag 3 juni hebben we een excursie georganiseerd naar
’s-Hertogenbosch. We varen de Jeroen Boschvaarroute over de Dieze
www.kringvrienden.nl en brengen een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center
www.jheronimusbosch-artcenter.nl. Wie deel wil nemen maakt de ticketkosten 10,50
euro (varen + artcenter) over naar de penningmeester. Na betaling bent u tevens als
deelnemer aangemeld. We verzamelen om 13 uur bij de opstapsteiger Zuidwal/Oude
Dieze. Er kunnen max 24 personen mee.
Leden: ons lid Ria Kruijssen is op 13 april overleden.
Bestuur: tijdens de bijeenkomst van 13 mei kiest de ledenvergadering een nieuw
bestuurslid. Eén van de kandidaat-bestuursleden heeft zich teruggetrokken.
Frank van Doorn is de enige kandidaat. Hij studeerde geschiedenis. Samen met zijn
moeder Nel van Doorn, publiceerde hij over Vrilkhoven. Gevolgd door een lopend
onderzoek over de schilder Jan Kruijssen. In het tijdschrift InBrabant verscheen het
artikel over de Slag om Boxtel. Verder is hij actief in de plaatselijke politiek.
Tijdschrift InBrabant: een modern vormgegeven podium voor historisch Brabant. Het
zou jammer zijn als dit mooie Brabantse tijdschrift er niet meer zou zijn, en we werven
daarvoor nieuwe abonnees. Heemkundeleden krijgen korting en krijgen voor 20 euro 4
nummers thuisgestuurd. Eerst een proefabonnement? Voor 3 nummers betaalt u dan
10 euro. http://www.tijdschriftinbrabant.nl/
MuBo, ons Boxtels Museum, is elk weekend geopend van 13-17 uur.
www.muboboxtel.nl. U bent welkom.
Het Noordbrabants Museum, ook geheel vernieuwd, vertelt op een geheel eigentijdse
manier in een van de nieuwe zalen het “Verhaal van Brabant”.
WO-I: Reacties op de vraag naar verhalen en foto’s over de WO-I en Jan Kruijsen blijven
welkom.
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB Boxtel,
0411-678303
Contributie: 20 euro per jaar, over te maken op rekeningnummer
NL79RABO01287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring Boxtel.
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden,
Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl
Website: www.heemkundeboxtel.nl
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