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Budel/Maarheeze, oktober 2018
Zeer geacht lid,
Na de boeiende uiteenzetting over de archeologie van onze streek focussen we op de herdenking van 100 jaar
Wapenstilstand. Onze volgende activiteit organiseren we samen met de Werkgroep ‘De Groote Oorlog rond de
Kluis’.
Wij zijn blij dat we Paul Moeyes uit Amsterdam bereid hebben gevonden op woensdag 24 oktober voor ons te
komen spreken in Cinema Walburg, Kerkstraat te Hamont over:

‘Het einde van de Grote Oorlog’
De vlucht van de Duitse Keizer naar Nederland en de betrekkingen met België

Spreker Paul Moeyes (Foto: Michel de Waart) / Ondertekening van de wapenstilstand / Aankomst van de keizer in Eijsden, 10 november 1918

Paul Moeyes: “Mijn lezing gaat over Het Einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarbij wil ik ingaan op de vraag
waarom en wanneer Duitsland de oorlog verloor, de wapenstilstandsonderhandelingen, de revolutie in
Duitsland en de vlucht van de keizer vanuit Spa, de rol die Nederland ongezocht en ongewild in dat drama
speelde, het verblijf van de ex-keizer te Amerongen, de uitleveringsverzoeken van de geallieerden. Ook de
doortocht van de Duitse soldaten door Zuid-Limburg vanuit bezet België komt ter sprake en de tragedie op
station Hamont wordt aangestipt. De Nederlands-Belgische betrekkingen, die na afloop van de oorlog lange
tijd niet al te best waren, komen eveneens aan bod.”
Korte biografie:
Paul Moeyes (Oudkarspel, 1957) raakte al tijdens zijn studie Engels aan de Universiteit van
Amsterdam geïnteresseerd in de Grote Oorlog. Die interesse mondde uit in zijn proefschrift Siegfried
Sassoon: scorched glory (Macmillan, 1997), dat was gewijd aan het oeuvre van deze Engelse oorlogsdichter.
Moeyes is als docent Engelstalige Letterkunde verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij
publiceerde o.a. Buiten Schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (herziene editie De
Arbeiderspers, 2014) en De Zwaardjaren: de verbeelding van het westelijk front (De Arbeiderspers, 2017).
Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

woensdag 24 oktober
20.00-ca. 22.00 uur
Cinema Walburg, Kerkstraat 28, Hamont (B.)
gratis

Mededelingen
 Onze verdere activiteiten:
- Woensdag 28 november lezing Lia van Zalinghe: ’Gemeint en gemeenschap in Peelland’
- Vrijdag 14 december: gezelligheidsavond
 De openstelling van onze Heemkamer is dit najaar nog op de volgende donderdagen, telkens van
14.00-22.00 uur: 18 oktober, 1 en 15 november, 6 en 20 december. Op iedere woensdagmorgen
komt de fotowerkgroep, op elke derde donderdag van de maand de werkgroep
genealogie/kadaster bij elkaar.
 Onze natuurwandelingen (vertrek 09.30 Schepenhuis) vinden plaats op 21 oktober: De Grote Peel,
Ospel; 18 november: Hugterheide, Maarheeze; 16 december: De Malpie, Valkenswaard. Zie ook
telkens de Grenskoerier.
 De tentoonstelling "1918: Einde Eerste Wereldoorlog en treinontploffing in Hamont" op de Achelse
Kluis is nog elke zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur te bezoeken tot en met 28 oktober 2018
en daarna weer van 6 april tot en met 26 mei 2019;
 Houdt u onze vernieuwde website http://heemkundekringcranendonck.nl in de gaten? En volgt u ons
via Facebook? Daar vindt u, sneller dan via de convocaties, agendaberichten, nieuws en interessante
artikelen.
 Alle artikelen van de Aa-kroniek van 1982-2013 kunt u inmiddels via onze website bekijken.
 U maakt het ons en onze bezorgers makkelijker indien u de convocatie per e-mail wilt ontvangen.
Geef dan uw e-mailadres door via info@heemkundekringranendonck.nl
 Heeft u ook interesse in de nieuwsbrief van de Stichting Brabants Heem? Meld u zich dan digitaal
aan via e-mail tjeuvanras@brabantsheem.nl De nieuwsbrief is voor alle mensen die op een of andere
manier actief zijn in de erfgoedsector. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze nieuwsbrief is zowel
op desktop, mobiele telefoon als tablet te ontvangen en te lezen.
Graag tot ziens bij de lezing in Hamont!
Het bestuur

