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Tweede Hertog Jan lezing 

Op 16 april j.l. werd de tweede Hertog Jan lezing gehouden. Plaats van 

samenkomst was ditmaal het prachtige Zwanenbroedershuis, domicilie van de 

Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, ontstaan in 1318 en sindsdien gevestigd in 

’s-Hertogenbosch. Het Zwanenbroedershuis is in 1847 (opnieuw) gebouwd aan 

de Hinthamerstraat, maar sinds 1483 is dit de plek waar de Broederschap is 

gehuisvest. De heer Sassen, voorzitter van de Broederschap, vertelde de 

aanwezigen over de geschiedenis van de Broederschap en over de bijzondere 

stukken die in het Zwanenbroedershuis (nu ook een museum) aanwezig zijn. 

Daarna was het woord aan de spreker van deze avond, Professor Luc Duerloo, 

hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. Op zeer boeiende 

wijze verhaalde hij de aanwezigen over Aartshertog Albrecht van Oostenrijk 

(1559-1621) en zijn echtgenote Isabella, dochter van koning Filips II van Spanje, 

en in het bijzonder over de jacht die zij op hun domeinen uitoefenden. De jacht 

was ook een politiek instrument. Uit de administratie en de rekeningen uit die 

tijd blijkt hoe groot de organisatie van de jacht was: het aantal medewerkers en 

het aantal honden dat gebruikt werd 

voor de jacht is hier goed uit af te 

leiden. Het gebied tussen Den Bosch en 

Turnhout stond bekend om de 

valkenjacht. Albrecht en Isabella gaven 

getrainde valken cadeau aan hun 

‘collega-vorsten’. Zij ontvingen op hun 

beurt weer jachthonden van de Koning 

van Engeland. 

Ook schilderijen uit die tijd geven een 

fraai beeld van de jacht. Het koninklijke 

Zoniënwoud, gelegen ten zuid oosten 

van Brussel, is meermaals vastgelegd in 

allerhande jachttaferelen. De verwijzingen in de schilderijen naar Diana, de godin van de Jacht, en de 

Heilige Hubertus, onderstrepen het belang. 

Na de lezing was er nog gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Jan van Oudheusden, die de 

eerste Hertog Jan lezing had verzorgd, was zeer 

onder de indruk over het verhaal van Professor 

Duerloo en verrast door de grote inspanningen 

om de jacht te laten herleven. De aanwezigen 

waren ook zeer geïnteresseerd in de oorsprong 

van het Brabantse jachtrecht, waarbij in principe 

ook burgers overal mogen jagen.  

Namens het bestuur van de stichting bood Jan 



Baan Professor Duerloo het Noord-Brabantse landgoederenboek aan, waarin ruim 150 historische 

landgoederen in de provincie Noord-Brabant worden beschreven. Jan Baan is erg enthousiast over de 

uitwisseling tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Brabant, welke door de stichting wordt 

gestimuleerd. 

Uiteraard was er ook nog volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met de 

sprekers van deze avond en met de aanwezige vrienden na te praten over het onderwerp en te genieten 

van de sfeervolle entourage van het Zwanenbroedershuis. 

Vrienden- en Vrijwilligersdag 2015 

De voorbereidingen voor de 

derde Vrienden- en Vrijwilligers-

dag, die op zaterdag 3 oktober zal 

plaatsvinden, zijn in volle gang. 

We gaan naar België, waar we te 

gast mogen zijn op Kasteel 

d’Ursel, in Hingene, nabij 

Antwerpen.  

Sprekers op die dag zijn Prof. Dr. 

Yme Kuiper en Dr. Elyze Storms-

Smeets, beiden verbonden aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Smeets zal een voordracht verzorgen met de titel "Een gelaagd 

landschap: het esthetische landschap van kastelen en buitenverblijven" terwijl Prof. Kuiper zich richt op 

de toekomst van kastelen en landgoederen. Natuurlijk hoort ook een uitgebreide rondleiding door het 

kasteel en haar parkachtige tuin tot het programma. Meer informatie over het programma en de 

aanmelding voor deze Vrienden- en Vrijwilligersdag volgt in het volgende Vriendenbericht, maar 

reserveert u vast de datum!!! 

Werkgroepen 

Door het vormen van werkgroepen wil de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen onder meer 

komen tot een nadere 

kennisuitwisseling van de 

landgoederen en haar vrijwilligers 

onderling.  

De werkgroep tuinen, waarin met 

name de tuinbazen van de 

aangesloten landgoederen 

vertegenwoordigd zijn, krijgt al vorm. 

Er wordt een bijeenkomst met een 

lezing over kuipplanten voorbereid. 

Bent u nauw betrokken bij de historische tuin op uw landgoed? U kunt zich aanmelden voor deelname 

aan de werkgroep tuinen door een email te sturen naar info@brabantselandgoederen.eu. 

Een tweede werkgroep die opgericht gaat worden, is de werkgroep cultuurhistorie. We nodigen graag 

iedereen die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan cultuurhistorisch onderzoek uit om tot deze 

werkgroep toe te treden. Het centrale thema van deze werkgroep is de interactie tussen landgoed en 

zijn omgeving; hoe heeft het landgoed zijn omgeving beïnvloed en omgekeerd. Niet geheel toevallig sluit 

de lezing op onze komende Vrienden- en Vrijwilligersdag hier naadloos op aan. Aanmelden voor deze 

werkgroep kan eveneens door een email te sturen naar info@brabantselandgoederen.eu. 



Website 

De stichting is bezig haar website verder uit te breiden om meer informatie over landgoederen in 

Brabant te kunnen ontsluiten. Hebt u op uw landgoed bijzondere activiteiten of evenementen die voor 

het publiek toegankelijk zijn? Meldt deze dan aan via info@brabantselandgoederen.eu. De stichting 

doet haar best om die activiteiten op de website en/of in een volgend Vriendenbericht te vermelden. 

Uitgelicht: Vriend van……….. 

Deze keer geen verhaal van een vrijwilliger bij een aangesloten landgoed over zijn of haar ervaringen. 

Maar bent u als vrijwilliger bij een landgoed betrokken en vindt u het leuk om uw ervaringen met ons te 

delen? Schrijf uw artikel – graag voorzien van één of twee foto’s – en stuur dit voor een volgende 

publicatie van het Vriendenbericht naar secretariaat@brabantselandgoederen.eu. 

Rondleidingen 

Wilt u een keer een kijkje nemen bij een (ander) landgoed? Deze zomer worden er op diverse 

landgoederen rondleidingen verzorgd. Een willekeurig overzicht: 

Op Kasteel Heeze kunt u tot en met 30 september 2015 iedere woensdagmiddag om 14.00 uur en 

iedere zondagmiddag om 14.00 en 15.00 uur terecht voor een rondleiding door het kasteel. Meer 

informatie: www.kasteelheeze.nl. 

Het nabijgelegen Kasteel Geldrop biedt rondleidingen aan op afspraak, maar is wel iedere 

zondagmiddag geopend. Meer informatie: www.kasteelgeldrop.nl. 

En om in de kastelensfeer te blijven: op Kasteel Heeswijk vinden op meerdere dagen en tijden per week 

rondleidingen plaats: reserveer uw rondleiding via www.kasteelheeswijk.nl. 

Hebt u de Hertog Jan lezing gemist en bent u toch benieuwd naar het Zwanenbroedershuis in Den 

Bosch? Het museum verzorgt rondleidingen op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag om 14.00 uur. 

Reserveren kan via www.zwanenbroedershuis.nl. 

Voor een andere soort rondleiding kunt u naar de bossen van West-Brabant, waar op Landgoed 

Wouwse Plantage de plaatselijke heemkundekring rondleidingen verzorgt door het bos, langs het witte 

kasteeltje, het  bijzondere jachthuis en de houtzagerij op de woensdagen 22 en 29 juli en 5 en 12 

augustus 2015. Meer informatie: www.de-vierschaer-wouw.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

foto:  het jachthuis van 

Landgoed Wouwse Plantage  
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