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Terugblik vrienden- en vrijwilligersdag 

Op 1 oktober 2016 brachten zo’n vijftig vrienden en vrijwilligers een bezoek aan Kasteel Geldrop, waar 

we gastvrij werden ontvangen door beheerder Bart Klomp en een aantal van zijn vrijwilligers. 

 

Philip Peeters, cultuurhistoricus van de Provincie Noord-Brabant, gaf in de verhaallijn van Bestuurlijk 

Brabant weer  hoe landgoederen naar hun oorspronkelijke functie onderverdeeld konden worden in 

religieuze landgoederen, boerderijen, landhuizen of ontginningslandgoederen en had daar ook de 

nodige voorbeelden bij. 

Aansluitend verhaalde Bart Klomp over de levensgeschiedenis van een 

aantal bijzondere bewoners van Kasteel Geldrop. Wie daarover meer wil 

weten:  het bestuur van Stichting Kasteel Geldrop heeft n.a.v. het 400-

jarig bestaan van het huidige kasteel samen met Uitgeverij Matrijs het 

boek "Kasteel Geldrop, een edel verleden" uitgegeven. Een boek met 

verhalen over voormalige bewoners, bezoekers en eigenaren. Uit brieven 

en nog niet eerder vertaalde dagboeken blijken interessante verbindingen 

tussen Kasteel Geldrop en roemruchte politici, kunstenaars en leden van 

de koninklijke familie. Zo komt u Rubens tegen in de beschrijving van het 

dagelijks leven van de gevluchte bisschop Ophovius, die in Kasteel  



 

 

Geldrop zijn zetel had na de inname van Den Bosch door stedendwinger Frederik Hendrik van Oranje. 

Ook over de markante bewoner Hubertus Paulus Hoevenaar is veel te vertellen. Als verarmd lid van een 

voorname familie maakte hij een avontuurlijke tocht naar de Oost. Met zijn technische kennis, zakelijk 

instinct en het lucratieve contract van koning Willem I op zak, maakte hij snel carrière en vergaarde hij 

zijn vermogen. Van hem heeft het kasteel zijn huidige vorm gekregen. Later trouwde dochter Arnaudina 

Hoevenaar met de burgemeester van Voorburg, Henri van Tuyll van Serooskerken en hun nazaten 

bleven tot 1974 op Geldrop wonen. Van de laatste bewoners, personeelsleden en gasten zijn vele 

interviews afgenomen en verwerkt tot een beeldend verhaal over het leven op een voornaam huis: 

Kasteel Geldrop. Het boek is voor € 24,95 te bestellen via www.kasteelgeldrop.nl en bij de boekhandel. 

 

Na afloop van de lezingen werden de aanwezige vrienden en vrijwilligers rondgeleid door het kasteel en 

de ‘Baron z’n hof’; een fraaie tuin die de nodige bewondering oogstte. De middag werd genoeglijk 

afgesloten met een borrel in de sfeervolle keuken van Kasteel Geldrop. 

Noteert u vast de datum van zaterdag 7 oktober 2017 voor de volgende vrienden- en vrijwilligersdag? 

Vooruitblik: Hertog Jan lezing 2017 

Op 5 april 2017 wordt voor de vierde maal de Hertog Jan lezing verzorgd. Het 

bestuur van de stichting is zeer verheugd dat de heer Stefan van Lani, historicus 

en archivaris van de Abdij van ’t Park nabij Leuven, bereid is deze lezing te ver-

zorgen. Het thema van de lezing is de rol die de abdijen in Brabant hebben gehad 

bij de totstandkoming van de landgoederen in Brabant en hoe deze abdijen ieder 

hun eigen stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling van die landgoederen. 



 

 

 

Koninklijk bezoek ! 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat 

Koning Filip en Koningin Mathilde van 

België onlangs hun eerste staatsbezoek 

hebben gebracht aan Nederland. En 

wat een eer dat deze voormalige 

Hertog van Brabant, en vader van de 

huidige Hertogin van Brabant, zijn 

staatsbezoek afsloot op Kasteel Heeze! 

Onze voorzitter, Sammy van Tuyll, 

vond dat wel zeer toepasselijk, want 

“Heeze is immers de Parel van 

Brabant”. De familie Van Tuyll van 

Serooskerke en de medewerkers van 

Kasteel Heeze mochten op 30 

november jl. het Koninklijk paar 

ontvangen. Op het kasteel konden 

de Koning en Koningin na hun 

afzonderlijke programma-

onderdelen van hun staatsbezoek 

elkaar weer ontmoeten om de 

verzamelde pers te woord te 

staan, alvorens zij samen weer 

naar Brussel afreisden. Een korte 

filmimpressie van dit bezoek is te 

zien via:  

http://www.heeze24.nl/home/arti

kel/7837/Ongelofelijk-maar-waar-

Staatsbezoek-eindigt-in-Heeze#1 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen wenst u fijne kerstdagen 

toe en hoopt u in 2017 weer op één van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.  
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