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Hertog Jan Lezing 

Zoals in ons vorige Vriendenbericht al werd aangekondigd, wordt de derde Hertog Jan Lezing gehouden 

op woensdagavond 6 april 2016 en verzorgd door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Hij is bijzonder 

hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg en zijn 

leerstoel maakt deel uit van de Erfgoed Academie in Brabant. De titel 

van zijn lezing is “Het ontstaan van het hertogdom Brabant, 843-

1288-1506; de toevallige uitkomst van een wisselvallig proces”. 

Professor Bijsterveld neemt ons mee naar de oorsprong van het 

Hertogdom Brabant, naar de tijd van Karel de Grote, uit wiens rijk het 

hertogdom Lotharingen ontstond. Dit hertogdom 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 de huidige provincie 

Noord-Brabant. Omstreeks het midden van de 13
e
 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 achtereenvolgend de hertogen uit het 

Bourgondische en Habsburgse huis. Verlucht met afbeeldingen en kaarten biedt deze lezing een 

verhelderend beeld over een duistere periode. 

Deze derde Hertog Jan Lezing vindt plaats op 

Kasteel Heeze. Vrienden, maar ook andere 

belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. 

Voor Vrienden is deze lezing gratis toegankelijk; 

ander belangstellenden betalen een bijdrage van 

€ 7,50. Wel vragen we u om u vooraf aan te 

melden door een email te sturen naar 

info@brabantselandgoederen.eu en te vermelden 

met  hoeveel personen u wilt deelnemen, waarna 

u de routebeschrijving en verdere informatie 

ontvangt. 

Foto: Kasteel Heeze 

Jeroen Bosch 

Het kan niemand ontgaan zijn dat dit jaar de 500e sterfdag van Brabants beroemdste schilder Jeroen 

Bosch herdacht wordt met een grootse expositie in Den Bosch. Maar wist u dat Jeroen Bosch ook 

landgoedeigenaar is geweest? De ouders van zijn echtgenote Aleid Godefridus van Meervenne, waren 

erfpachter van ‘De Acht Bunders’, onderdeel van Landgoed Heerenbeek. Na hun dood erfde Aleid de 

erfpacht en in 1495-1496 kwam de Abdij van ’t Park met Jeroen Bosch overeen dat hij de pacht voortaan 

aan de abdij zou afdragen. ‘De Acht Bunders’ grenst aan Landgoed Velder en is nu één van de mooste  



 

gedeelten van Landgoed Heerenbeek. Het hele verhaal staat omschreven in het boek ‘Velder en 

Heerenbeek: oorsprong en toekomst van twee natuurparels’ dat in ons Vriendenbericht nummer 10 als 

Boekentip werd gepresenteerd. 

 

Hét schilderij van Jeroen Bosch dat op de grote tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum in ’s-

Hertogenbosch ontbreekt, is de Tuin der Lusten. Dit schilderij werd omstreeks 1490 vervaardigd in 

opdracht van Graaf Engelbrecht II van Nassau, uit Breda en werd opgenomen in diens kunstcollectie en 

die van zijn opvolger Hendrik III van Nassau in het Kasteel van Breda. In 1517, een jaar na het overlijden 

van Jeroen Bosch, is het schilderij waargenomen in het toen bijna voltooide ‘Paleis van Nassau’ op de 

Koudenberg in Brussel. Tijdens de opstand tegen koning Filips II van Spanje, werd o.a. dit schilderij 

geconfisqueerd door de Hertog van Alva en verdween het voorgoed naar Spanje……. 

Meer informatie over de Jeroen Bosch tentoonstelling en alle overige activiteiten rondom de herdenking 

van de 500
e
 sterfdag van Jeroen Bosch vindt u op www.bosch500.nl. 

 

Foto:  niet de hiervoor omschreven ‘Tuin der Lusten’, maar ’De Hooiwagen’; een schilderij dat wél op de grote Jeroen Bosch 

tentoonstelling te zien is. 



Uitgelicht: Vriend van……….  

Vanaf 10 maart 2014 is een tien personen tellende schildersploeg aan het werk in Het Witte Kasteel van 

Loon op Zand. De coördinator van deze ploeg is de 71-jarige Gerard Barten, van professie gewezen 

belastingambtenaar. 

Gerard: “Ik maak elke zes weken een rooster voor de vrijwilligers. Zij bepalen hoeveel uren en op welke 

dagen zij komen schilderen. Geloof me er was enorm veel te schilderen. In het Witte Kasteel zitten 800 

ruitjes met een veelvoud aan roeden. We hebben er alle voegen uitgekrabd, geschuurd en gewassen 

met ammoniak. Daarna heeft een professioneel schildersbedrijf alles afgekit en wij hebben alles in de 

grondverf gezet en afgelakt. Het zal je niet verbazen dat wij tot op heden 4500 uren schilderen er op 

hebben zitten. De schildersploeg is een trouwe homogene groep bestaande uit amateurs die van 

professie vaak een heel ander beroep hebben. Het is na twee jaar uitgegroeid tot een leuke 

vriendenclub.” 

Foto: Gerard voor de  

                                                                                                                                                                           keukenkast 

Gerard draagt net als de andere 70 vrijwilligers van Het Witte Kasteel het kasteel een warm hart toe. Het 

geeft hen een enorme voldoening om een steentje bij te kunnen dragen aan het culturele erfgoed 

waartoe Het Witte Kasteel behoort. 

De bijzondere plek voor Gerard in Het Witte Kasteel is de keuken. “Misschien omdat we daar met de 

schildersploeg zijn begonnen en niet wisten hoeveel werk ons te wachten stond. Dat we niet over een 

nacht ijs zijn gegaan blijkt uit het feit, dat we een binnenluik in de keuken, van vier vierkante meter, tot 

drie maal toe in een andere kleur hebben geschilderd voordat het de goedkeuring van Francine Broos, 

de beheerder, kon wegdragen. Met deze kleur Umbraweisz hebben we heel het binnenwerk van het 

kasteel afgelakt.  

We hebben al veel complimenten gekregen voor het mooie schilderwerk dat we hebben gemaakt. Daar 

ben ik best een beetje trots op”, aldus Gerard Barten. 
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