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Budel/Maarheeze, februari 2018

Zeer geacht lid,
Na de feestelijke Algemene Jaarvergadering waarop wij onze leden Aarts, Van Cranenbroek, Fransen en Sol
in het zonnetje zetten, nodigen wij u graag uit voor de boeiende uiteenzetting van Prof. dr. Arnoud-Jan
Bijsterveld, op dinsdag 20 maart aanstaande om 20.00 uur in ‘De Smeltkroes’ te Maarheeze, getiteld:

HET ONTSTAAN VAN HET HERTOGDOM BRABANT 843-1288-1506-1795
De toevallige uitkomst van een wisselvallig proces

Over de lezing:
Dat Noord-Brabant ooit heeft behoord tot het oude hertogdom Brabant, weten we allemaal wel. Maar sinds
wanneer eigenlijk? En hoe kwam dat hertogdom tot stand? We starten bij de oorsprong van het hertogdom
in de tijd van Karel de Grote, uit wiens rijk het hertogdom Lotharingen ontstond. Dit lag aan de basis van het
latere hertogdom Brabant. Rond het jaar 1000 vestigde zich rond Leuven een geslacht van opeenvolgende
graven, van wie Godfried met de Baard in 1106 de titel ‘hertog’ verwierf. Zijn opvolgers breidden hun macht
uit naar het noorden, over het huidige Noord-Brabant. Omstreeks het midden van de dertiende eeuw had
het hertogdom zijn grootste omvang bereikt, maar in 1288 zou ook het hertogdom Limburg worden
toegevoegd. Vanaf 1406 kwam het hertogdom in handen van achtereenvolgens hertogen uit het
Bourgondische en Habsburgse huis. Ook wordt de positie van Cranendonck kort toegelicht. Verlucht met
afbeeldingen en kaarten biedt deze lezing een verhelderend beeld van een duistere periode.
Over de spreker:
Prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) studeerde middeleeuwse geschiedenis en is sinds 1999
bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University. Bijsterveld is redactievoorzitter van het
Noordbrabants Historisch Jaarboek, de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland en de
Maaslandse Monografieën en redactielid van In Brabant. In zijn werk wil hij zin geven aan het heden, met
oog voor het verleden en de blik gericht op de toekomst. Zijn passie is om mensen in Brabant te verbinden
met hun geschiedenis en zodoende met elkaar en met de plek waar zij wonen.

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Entree:

dinsdag 20 maart 2018
Zaal ‘De Smeltkroes’, Kijkakkers 1, Maarheeze
20.00 uur
gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Betaling lidmaatschap:
Heeft u uw lidmaatschapsgeld reeds betaald via onze rekening NL67 RABO 0109 5886 73. Uw betaling geldt
immers tevens als bewijs van lidmaatschap. Vergeet u niet, behalve het bedrag ook uw volledige naam- en
adresgegevens in te vullen bij de omschrijving. De lidmaatschapskosten voor het nieuwe jaar zijn in
vergelijking met het afgelopen jaar gelijk gebleven en bedragen € 18,--. Het staat u natuurlijk vrij om meer
dan het vastgestelde minimumbedrag over te maken. NB: Indien uw betaling niet vóór 1 juli bij ons
ontvangen is, kan het lidmaatschap opgezegd worden (een en ander conform art. 5.3 van onze statuten).
Betaling abonnementen:
Het abonnementsgeld voor de Aa-kroniek en voor het tijdschrift In Brabant (voorheen Brabants Heem)
dient u te voldoen via overschrijving op de betreffende rekeningen.
Verslag ALV 21 februari:
Dit wordt meegezonden met de volgende convocatie.
Noteert u alvast:
 De openstelling van onze Heemkamer voor 2018 is vastgesteld op de volgende donderdagen,
telkens van 14.00-22.00 uur: 1 en 15 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, (augustus gesloten), 6
september, 4 en 18 oktober, 1 en 15 november, 6 en 20 december. Op iedere woensdagmorgen
komt de fotowerkgroep, op elke derde donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) de
werkgroep genealogie/kadaster bij elkaar.
 Onze volgende activiteiten:
Di 17 april
lezing Ria Berkvens over erfgoedbeleid en opgravingen in Budel e.o.;
Zo 20 mei
Voorjaarswandeling;
Mei/juni
Filmmiddag Maarheeze;
Za 7 juli
Opening Laatste expositie ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’;
Za 30 juni
Busreis naar Duitsland, hele dag!
Za/zo 8-9 sept Open Monumentendag(en);
December
Gezelligheidsavond
 Onze natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 21 januari:
Weerterbos/Grenskerkmonument, Maarheeze/Weert; 18 februari Keelven, Someren; 18 maart:
Grote Haart, Hamont; 15 april: Tongelreep, Valkenswaard; 20 mei Voorjaarswandeling; 17 juni: De
Plateaux, Borkel en Schaft; 15 juli: Leudal, Haelen/Heythuysen; 19 augustus: De Pan, Someren; 16
september: De Bever/Mulke, Hamont-Achel; 21 oktober: De Grote Peel, Ospel; 18 november:
Hugterheide, Maarheeze; 16 december: De Malpie, Valkenswaard. Zie ook telkens de Grenskoerier.
Graag tot ziens op de lezing van Prof. Bijsterveld!
Het bestuur

