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Hertog Jan lezing 2018:  
Deze editie van het Vriendenbericht is geheel gewijd aan de Hertog Jan lezing 2018, die op 

donderdag 19 april a.s. wordt gehouden op Landgoed Baest nabij Oirschot, en wederom 

verzorgd wordt door historicus Jan van Oudheusden. 

Deze Hertog Jan lezing heeft als titel meegekregen:  

Brabant en Bourgondië: een goudgerande combinatie. 

Precies drie eeuwen was het hertogdom Brabant geregeerd door 

hertogen uit het Huis Leuven, toen hun heerschappij in 1406 ten 

einde kwam als gevolg van het kinderloos overlijden van hertogin 

Johanna. Brabant viel sindsdien onder het gezag van het 

hertogdom Bourgondië, aanvankelijk indirect via een zijtak, maar 

in 1430 werd de Bourgondische hertog Filips de Goede zelf 

ingehuldigd als hertog van Brabant. Door het huwelijk van zijn 

kleindochter Maria met de Oostenrijkse kroonprins Maxiliaan 

ging de macht over de Bourgondische landen, en dus ook over 

Brabant, uiteindelijk over in handen van de Habsburgers.                   Afbeelding: Philips de Goede 

                                                      als toernooiridder 

Dit verlies van zelfstandigheid was voor het 

hertogdom Brabant echter verre van nadelig. Brabant 

vormde nu immers het hart van de Bourgondische en 

Habsburgse Nederlanden. De spreekwoordelijke 

prachtlievendheid waarmee de Bourgondiërs hun 

machtsaspiraties onderstreepten, viel samen met een 

tijd van economische voorspoed. Zodoende beleefde 

Brabant onder de Bourgondiërs en de eerste 

Habsburgers zijn Gouden Eeuw als een van de meest 

toonaangevende gewesten van de Nederlanden. Er 

werden grote rijkdommen vergaard, onder meer in de 

lakennijverheid en de handel. Kunsten en 

wetenschappen kwamen tot bloei, en de steden hier 

groeiden uit in een aantal en een omvang die 

ongekend waren in Europa. Antwerpen stond bekend 

als een indrukwekkende handelsmetropool. Brussel,  



 

 

 

 

waar de hertogen resideerden in het hof van Brabant op de Koudenberg, fungeerde als 

officieuze hoofdstad van de Nederlanden. In Leuven was vooralsnog de enige universiteit in de 

Nederlanden gevestigd en in ’s-Hertogenbosch bouwde men met enthousiasme aan misschien 

wel de rijkste gotische kerk van deze streken.  

 

Afbeelding: het hof op de Koudenberg te Brussel 

 

In de loop van de zestiende eeuw kwam deze bloeiperiode tot een eind. Door de opstand tegen 

het Habsburgse gezag kreeg de welvaart een gevoelige knauw en de daaropvolgende 

Tachtigjarige Oorlog zou het hertogdom Brabant zelfs finaal in tweeën scheuren. Nadien heeft 

het fenomeen ‘Gouden Eeuw’ in Nederland een andere connotatie gekregen. Maar nog altijd 

worden ‘Brabants’ en ‘Bourgondisch’ als samenhangende begrippen ervaren. Alle reden dus om 

de wisselvalligheden van de geschiedenis eens met een andere blik te bekijken.  



 

 

 

Jan van Oudheusden (1949) is een enthousiast en veelgevraagd 

spreker. In 2014 opende hij de reeks Hertog Jan Lezingen. Hij 

was vele jaren provinciaal historicus van Noord-Brabant en 

vanaf 2008 als onderzoeksmedewerker verbonden aan de 

leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg. Hij 

was onder meer eindredacteur van het in 2004 verschenen 

standaardwerk Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom 

tot heden. Bij zijn pensionering in 2014 werd hem door het 

provinciebestuur van Noord-Brabant de provinciale 

onderscheiding ‘de Hertog Jan’ toegekend.  

 

 

Alle vrienden van onze stichting en de vrijwilligers van de aangesloten landgoederen zijn van 

harte welkom op donderdag 19 april a.s. vanaf 19.30 uur (aanvang lezing 20.00 uur) op de 

Eikehoef van Landgoed Baest nabij Oirschot. Wilt u zich tevoren aanmelden door een email te 

versturen naar: info@brabantselandgoederen.eu. 

U ontvangt daarna de bevestiging van uw aanmelding met een routebeschrijving naar Landgoed 

Baest. 

De vrienden en de vrijwilligers van de aangesloten landgoederen kunnen deze lening kosteloos 

bijwonen. Eventuele andere belangstellenden betalen een bijdrage van € 7,50. Dit bedrag kan 

worden overgemaakt op rekeningnummer NL09 RABO 0131 2705 75 o.v.v. Vriendendag 2018. 
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