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Beste Vrienden van Brabantse Landgoederen, 

 

Deze keer een Vriendenbericht anders dan anders. Want wat hadden we nu graag een terugblik 

gehad op de Hertog Janlezing, die op 15 april 2020 door historica Els Witte gehouden zou zijn in 

Tilburg en een vooruitblik op onze jaarlijkse Vrienden- en Vrijwilligersdag. Degenen die zich al 

hadden aangemeld voor de Hertog Janlezing zijn uiteraard geïnformeerd dat deze geen 

doorgang kon vinden, nu we door de Coronamaatregelen niet in grotere groepen bij elkaar 

konden komen. Jammer, maar er zijn ergere dingen; dat heeft de Coronacrisis ondertussen wel 

bewezen. Ook de aangesloten landgoederen merken direct de gevolgen van alle maatregelen. 

We onderzoeken de mogelijkheid om – met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen 

uiteraard – de Hertog Janlezing nog aan het eind van dit jaar doorgang te laten vinden.  

Wel heeft het bestuur van de stichting inmiddels besloten om de jaarlijkse Vrienden- en 

Vrijwilligersdag op de eerste zaterdag van oktober dit jaar niet te laten plaats vinden. 

 

Maar laten we niet kijken naar wat er niet kan, maar juist naar wat er wél kan. 

Velen die nu noodgedwongen thuis moeten blijven, ontdekken de natuur in hun eigen 

omgeving. Diverse landgoederen zijn weer opengesteld voor een bezoek. Waarom zouden we 

naar Frankrijk gaan om kastelen te bekijken, wanneer dat ook in ons 

eigen Brabant kan? 

En er valt genoeg te lezen. In het vorige Vriendenbericht noemden 

wel al “Het verloren Koninkrijk”, het boek van Els Witte over het 

harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie in de 

periode 1828-1850, waarover ook haar Hertog Janlezing zou gaan. 

Maar van haar hand verscheen onlangs een ander boek, getiteld 

‘Belgische republikeinen, radicalen tussen twee revoluties’. 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen 

wenst u een goede zomer toe, en hoopt u later dit jaar, maar in 

ieder geval in 2021 weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten. 
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