
In deze Achterkantjes nummer 2013-2 kunt u lezen over:

- Terugblik op de bomenwandeling met Mart van den Oever op Landpark Assisie
- Oproep naar aanleiding van de lezing over zandpaden en banen in de gemeente Haaren
- UIT-markt in Tiliander op 1 september
- Oproep voor deelnemers in werkgroep Genealogie (Stamboomonderzoek).
- Dagexcursie naar Mechelen op 18 augustus 2013 en bij voldoende deelnemers ook op 22 september.
- Zaterdagmiddagexcursie naar Erfgoeddepot Riel op 7 september 2013
- Resoluties Raad van State on-line bij BHIC
- Lezing over Vincent van Gogh op dinsdag 1 oktober 2013 in Gastenbosch in Helvoirt

Terugblik op de Bomenwandeling op Landpark Assisie Tt Bieze nmortel op zaterdag 1 juni

Op zaterdag 1 juni hield Mart van den Oever een rondleiding door de omgeving van
Assisie.Op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze vertelde Mart van den
Oever ons over de bijzondere bomen in een prachtig onderhouden omgeving rond Landpark
Assisie.

 
 
OPROEP NAAR AANLEIDING VAN DE LEZING OVER ZANDPADEN EN BANEN IN DE GEMEENTE HAAREN 
Op 28 mei hield Peter Verhagen een lezing over het ontstaan van paden en wegen in ons gebied en in het bijzonder in de huidige
gemeente Haaren. De Antwerpse, Bossche-, Heusdense-, Loonse-, en Oudebaan herinneren ons hieraan. Bijzondere aandacht vroeg de
spreker voor de Antwerpsebaan die nog voor een deel zijn oorspronkelijke breedte onverhard heeft behouden.

Het initiatief ging uit van het LNMH (Landschap, Natuur, Milieu Haaren) waar de Heemkundekring zich graag bij aansloot. Op deze avond
werd al een oproep gedaan om te komen tot een projectgroep om de trajecten en restanten van deze historische banen vast te leggen.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij het secretariaat 0411-622230

UIT-MARKT IN TILIANDER OP 1 SEPTEMBER

Op zondag 1 september 2013 zal de vijfde editie van de UIT-markt plaatsvinden in Tiliander, van 11.00 tot 17.00 uur. Verenigingen en
instellingen die in de gemeente Oisterwijk actief zijn op het gebied van cultuur en uitgaan, kunnen zich presenteren door middel van een
marktkraam in de Tilianderzaal of een demonstratie in het theater. De heemkundekring en de stadsgidsen zullen ook aanwezig zijn. 

OPROEP VOOR DEELNAME AAN WERKGROEP GENEALOGIE (STAMBOOMON DERZOEK)
Vanuit het bestuur willen we activiteiten bevorderen die betrekking hebben heemkundige onderwerpen. Omdat veel van onze leden
geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis willen we komen tot een werkgroep genealogie. De werkgroep zal zich in eerste instantie
bezig houden met het inventariseren en verzamelen van bestaande stambomen en familie beschrijvingen binnen ons werkgebied. In ons
heemcentrum beschikt over het kaartsysteem van doop- trouw- en begraaf gegevens dat zich voor de digitalisering hiervan in het BHIC
bevond. Belangstellenden die aan deze werkgroep willen deelnemen kunnen zich melden bij het secretariaat 0411-622230.

DAGEXCURSIE NAAR MECHELEN op 18 augustus 2013 en bij voldoende belangstelling op 22 september

Dit jaar gaat de zomerexcursie naar Mechelen. Samen met Heist-op-den-Berg is dit stadje lang een enclave geweest in Brabants gebied.
Het was in de middeleeuwen immers een leen waarvan de bisschop van Luik eigenaar was. En die prins-bisschop was steeds een
concurrent van de ambitieuze hertogen van Brabant. Gedurende korte perioden was de hertog erin geslaagd om Mechelen aan Brabant toe
te voegen. Hij gaf het in 1302 meteen maar vrijheidsrechten. Toen het hertogelijk Huis van Leuven uitstierf, is de stad zelfs even Vlaams

geweest. Onder de Brabantse hertogen van het Huis Bourgondië werd Mechelen in de 15de en 16de eeuw echt belangrijk. De Rekenkamer
en het Hoogste Gerechtshof kregen in Mechelen hun vaste zetel. Margaretha van York, de zuster van de Engelse koning en de derde
vrouw van Philips de Stoute, ging in Mechelen wonen. Zij voedde daar de volgende hertog Philips de Schone op en diens zus Margaretha.
Als weduwe werd deze tweede Margaretha (van Oostenrijk) landvoogdes van de Nederlanden. Zij bestuurde de Nederlanden vanuit
Mechelen. Tijdens de stadswandeling bezoeken we haar Renaissancepaleis en bekijken we het paleis van Margaretha van York (niet te



bezoeken). Ook een bezoek aan de Sint Romboutskerk staat op het program. Rombout was de stichter van een klooster ter plaatse. Hij is
de patroon van de stad.
Vertrek om 9.00 uur in Oisterwijk bij Zwembad de Leije (Baerdijk, Oisterwijk). We vertrekken dus NIET vanaf De Lind ! Bij het zwembad
is er voldoende parkeergelegenheid.
Op de heenweg bezoeken we het stadje van Felix Timmermans, Lier, waar we koffie drinken en in het museum kijken hoe Pieter Breughel
latere generaties schilders beïnvloed heeft. De stevige lunch is in Mechelen, waarna de stadswandeling met gidsen volgt. Voor het drie-
gangen-diner worden we in Herentals verwacht. We hopen omstreeks 20 uur weer in Oisterwijk te zijn. De kosten per persoon, met twee
maaltijden, zullen iets boven de € 55 liggen.
Opgave schriftelijk of per e-mail bij Jan Franken (jjfranken@home.nl of Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot) zo mogelijk vóór 1 juli
2013. Wilt u, als u een e-mail adres heeft, dat vermelden?
Het menu vermeldt forel en kalkoen. Geef ook op wanneer u vegetariër bent.
Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen eind juli schriftelijk of per e-mail bericht. Tevens wordt daarin de wijze van betalen
vermeld. Voor de eerste 48 aanmelders is deze mail een bevestiging en ontvangen zij het definitieve programma. In volgorde van
aanmelding, kunt u ook voor de (eventuele) tweede excursiezondag in aanmerking komen.

OPGAVEFORMULIER DAGEXCURSIE NAAR MECHELEN

Naam: Adres:

Postcode en woonplaats:                                                                           Aantal p ersonen:     
Menukeuze: 0 Forel  0 Kalkoen 0 Vegetarisch                                       

Telefoon:                                                       e-mail:

Voorkeursdatum:     O 18 augustus 2013          O 22 sep tember 2013

Deze strook in envelop opsturen naar Jan Franken, Torenakker 97 5056 LM BERKEL-ENSCHOT

of stuur de gegevens per e-mail naar: jjfranken@home.nl

__________________________________________________________________

OPGAVEFORMULIER DAGEXCURSIE NAAR ERFGOEDEPOT RIEL op zat erdag 7 september

Naam: Adres:

Postcode en woonplaats:                                                                                Aantal personen:         

0 Ja, ik kan zelf rijden en ………… .personen meenemen.                    0 Ik wil graag m eerijden

Telefoon:                                                          e-mail:

Deze strook in envelop opsturen naar Jan Franken, Torenakke r 97 5056 LM BERKEL-ENSCHOT

of stuur de gegevens per e-mail naar: jjfranken@home.nl __________________________________________________________________
ZATERDAGMIDDAGEXCURSIE 7 SEPTEMBER ERFGOEDDEPOT RIEL
Voor zo’n kleine excursie moet u zich wel opgeven, maar betalen doet u tijdens de reis. Dat is overigens een klein bedrag € 7 (€2
voor de bestuurder van de auto en €5 entree met gratis een kopje koffie of thee of consumptie).
We willen dit keer carpoolen. Dit kan wanneer voldoende leden met hun auto mee-gaan en een ander lid willen meenemen. Als
vergoeding voor 28 km (2 x 14 km) krijgen ze dan € 2 van elk van de drie inzittenden, in totaal € 8 (want de bestuurder/bestuurster
gaat zelf ook mee).
We gaan naar het Erfgoed Depot in Riel, dat als motto heeft: “Bewaren en vastleggen”. Het Erfgoed Depot is een museum met een grote
collectie ‘spullen tussen zolder en museum’. Het betreft vooral nostalgisch materiaal uit de jaren vijftig. De verzameling is thematisch
tentoon-gesteld: werken, wonen, ambacht en religie, onderwijs, zorg en hygiëne, feesten en tradities. Een van de sterke punten is het
panorama van het Bels Lijntje, de vroegere spoorweg van Turnhout naar Tilburg (tot september). Naast de verzameling schrijfmachines
behoort de afdeling muziek en muziekinstrumenten tot de vaste kern. Het bijzondere aan dit nieuwe museum is dat het een doe-museum is.
Je mag het erfgoed uit oma’s tijd niet alleen bekijken maar ook vastpakken.
Na een korte introductie en een film in de koffiehoek kunt u op eigen houtje rondkijken of op verzoek rondgeleid worden. U geeft zich op bij
Jan Franken, liefst per e-mail;: jjfranken@home.nl of per telefoon 0135- 22 22 66 (niet altijd thuis). Hij wil weten of u zelf kunt of wilt rijden.
We verzamelen ons om 14 uur bij Zwembad De Leije (Baerdijk Oisterwijk). Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Vloeiweg en in het
Lindepark. Met vijf of zes auto’s rijden we dan langs Tilburg naar Riel. Rond 17 uur zijn we weer terug. Adres: Erfgoed Depot, Dorpsstraat
56 in Riel (tel. 06-107 42 836)

OVER ZEESLAGEN, FRAUDULEUZE PRAKTIJKEN EN KABAAL IN DE KERK : BHIC ZET 22.000 RESOLUTIES
VAN DE RAAD VAN STATE ONLINE

Vanaf nu zijn op de website van het BHIC korte samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1713 te doorzoeken (inv.nrs.
170-281). Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van 's-Hertogenbosch betreffen.
 



Sinds enkele maanden kun je online door
meer dan 80 jaar resoluties van de Raad van
State zoeken. Meer dan 22.000 resoluties zijn al
beschikbaar en dit wordt de komende tijd steeds
verder uitgebreid. Een schat aan personen,
plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, snoepjes
voor stamboomonderzoekers en historici!

 

  

De doorzoekbaarheid van deze prachtige bron hebben we te danken aan archiefonderzoeker Henk Beijers, die vrijwel dagelijks op de
studiezaal van het BHIC is te vinden om interessante archieven voor het publiek makkelijker toegankelijk te maken.
> Direct zoeken naar resoluties (of ga naar www.bhic.nl/akten)

Raad van State
De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal. De raad oefende onder het gezag van de
Staten-Generaal ook het bestuur uit over de generaliteitslanden, zoals Brabant. Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State
werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van
de Raad van State (1584-1795, toegangsnr. 178) Alleen de jaren 1596-1602, 1619-1623, 1683 en 1688 ontbreken. Het hoofdarchief van
de Raad van State wordt bewaard op het Nationaal Archief in Den Haag.

Wat kun je in de resoluties vinden?
De resolutieboeken van de Raad van State vormen een rijke bron voor onderzoekers. Ze geven veel informatie over bijvoorbeeld alle
vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, militaire
functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als
predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen,
activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties en
dergelijke, schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden en oude kapellen die als schoolhuis werden
ingericht, allerhande militaire informatie met betrekking tot munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen,
kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond
bepaalde processen en noem maar op.

LEZING OVER VINCENT VAN GOGH OP DINSDAG 1 OKTOBER IN GASTENBO SCH TE HELVOIRT

In vervolg op de middagexcursie die gehouden werd op 15 juli 2012 naar het Vincentre in Nuenen en het bezoek en rondleiding van
vrijwilligers van dit centrum zal Peter van Overbruggen een lezing verzorgen over Vincent van Gogh.
Het wordt dan een verhaal over Van Gogh in Nuenen, aangevuld met de relaties/overeenkomsten tussen Nuenen-Helvoirt wat Van Gogh
betreft.
We ontdekken hoe Vincent van Gogh leefde en schilderde in Nuenen. We ervaren en beleven de dingen zoals hij ze ook beleefde.
Verder vertelt hij over het ontstaan van de Aardappeleters, het beroemdste schilderij van Van Gogh, aangevuld met de muzikaliteit van
Vincent.

De lezing op dinsdag 1 oktober begint om 20.00 uur in de Berken zaal in Gemeenschapshuis Gastenbosch aan de Kastanjelaan i n
Helvoirt.

 


