
Bijlage LedenNieuwsBrief februari 2022 

In deze bijlage tref je allerlei linken aan naar diverse cultuurhistorische 
websites. Druk op de rode teksten voor de koppeling. 

 

Informatie website www.heermavanvoss.nl 

Geachte en beste Nieuwsbrieflezeressen en -lezers, 

Met enige trots melden wij dat nu een publicatie kan worden aangereikt die één enkel, maar zeer 
bijzonder document van S.C.J. Heerma van Voss beschrijft en laat zien. Het betreft het album, dat na 
zijn vakantiereis in 1910 naar Noord-Afrika is gemaakt. Op 14 februari vertrok hij, nu precies 112 jaar 
geleden. 

Heemkundekring “Jan uten Houte” is de eigenaar van het album. Het beheren en bewaren ervan is 
belegd bij het West-Brabants Archief. 

Als er iets kan dienen als voorbeeld van het fraaie, bezienswaardige erfgoed van Heerma van Voss, 
dan is het wel dit album. Gedurende 110 jaar bleef het goed bewaard, maar vrijwel ontoegankelijk. 

In 2020 heeft een vrijwilliger van “Jan uten Houte” de inhoud van het album bij het West-Brabants 
Archief mogen scannen en fotograferen. Hierna zijn deze scans en foto’s digitaal beschikbaar 
gekomen via de website van het archief. In de nu verschenen publicatie zijn veel van de documenten 
die het album bevat opgenomen. Ze zijn in de juiste volgorde geplaatst qua chronologie van de reis 
en voorzien van enig commentaar. Hiermee kan de reis beter “gevolgd” worden. Naar wij aannemen, 
doen wij velen een plezier met deze uitgave. 

NIEUW toegevoegd, in deel 4: Op vakantie naar Noord-Afrika (1910)       Met dank aan Arie de Bruin 

https://heermavanvoss.nl/portfolio/op-vakantie-naar-noord-afrika-1910/ 

 

 

  

http://www.heermavanvoss.nl/
https://heermavanvoss.nl/portfolio/op-vakantie-naar-noord-afrika-1910/


Stedelijk Museum Breda - Leer Breda écht kennen: plan je bezoek - Stedelijk Museum Breda 
 

 

Zusters Norbertinessen in de Grote Kerk 

Ter ere van het 750-jarig bestaan van de zusters Norbertinessen van de priorij van Sint-

Catharinadal heeft de gerenommeerde fotograaf Koos Breukel afgelopen zomer de zusters 

geportretteerd. Tot en met eind 24 april zijn de portetten te zien in de Grote Kerk in Breda, 

daarna verhuist de reizende tentoonstelling naar de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout, waar 

de collectie te zien is t/m 11 september. 

 

De portretgalerij is ook te zien tijdens een rondleiding in het klooster De Blauwe Camer in 

Sint-Catharinadal in Oosterhout. Kijk hier voor meer informatie en reserveringen.  

 

Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met een ruimere selectie van de foto's Deze 

publicatie werd door De Volkskrant verkozen tot een van de beste fotoboeken van 2021 en is 

te koop in onze museumwinkel. 

 

De tentoonstelling en de publicatie zijn een project van het Stadsarchief Breda, Stedelijk 

Museum Breda, de Stichting Grote Kerk Breda, en drie gemeenten: Oosterhout, Wouw 

(gemeente Roosendaal) en Breda. De Mastboom-Brosens Stichting ondersteunt dit 

project. 

 

https://www.stedelijkmuseumbreda.nl/nl/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=03-02-2022
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=1493653&a=13197585&t=H&ls=108493&ahash=1BBFB70E6A14A5048C1D428AF62E8F6EEFB5B534029E95D90262C22129A24AA8&lhash=286FA8A4F361610B2076799BFAEC51BA6305BE718D62CA38CB4490241228DA77


 

 

 

VERHALEN UIT DE COLLECTIE 
 

 

 

Afgelopen maand hebben redacteurs Isaiah 

Jiménez en Lot Rodenburg diverse 

Brabanders met Marrokaanse en Turkse roots 

geïnterviewd. De verhalen over hun Brabant 

zijn vanaf deze maand te lezen.   

 

Ontdek de collectie  
 

 

 

Maak kennis met 
 

 

 

Yahya Aksu  

 

Yildiz Beytur  

https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=83a79f744e&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=ed68485f59&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=ae0ae5f586&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=fae4169f59&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=96756d97d1&e=a9b73c4373


 

ACTUEEL ERFGOED 
 

  

 

 

Volgende week lijkt carnaval weer enigszins 

als vanouds van start te gaan. Hoewel, als 

vanouds? Ook al lijken carnaval en Brabant 

bijna niet meer los van elkaar te zien, de 

carnavalsviering kreeg in Brabant pas na de 

Tweede Wereldoorlog een bredere basis.  

Het Bossche carnaval en de Bergse 

vastenavond kennen wel al sinds het einde 

van de twintigste eeuw uitgebreide vieringen.  

 

Meer lezen  
 

 

NIEUWE ARTIKELEN 
 

 

 

 

 

In Oirschot ligt de Generaal Majoor de Ruyter 

van Steveninckkazerne. De kazerne is 

vernoemd naar de voormalig commandant 

van de Prinses Irene Brigade.  

De Prinses Irene Brigade werd in 1940 

gevormd uit Nederlandse mannen die buiten 

bezet Nederland woonden of Nederlanders die 

uit bezet gebied ontsnapt waren. Hun doel 

was het bevrijden van Nederland. 

 

Lees meer  
 

https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=72c1e2d8fe&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=5b49f3cb5f&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=70f0da20a5&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=107d266103&e=a9b73c4373


 

MEER BRABANTS ERFGOED 
 

 

 

Uitgelicht: René Arendsen 

 

In 2018 sprak Robin met René Arendsen, tv-

maker en ridder van Gelre. Want hoe zat het 

nu precies tussen Brabant en Gelre?  

 

Beluister de podcast  
 

 

 

 

De schilderskolonie in Heeze 

Tot in de jaren dertig trok Heeze tientallen 

schilders aan. Het interieur van Hotel Van 

Dijk in Heeze hing vol met doeken, die vaak 

door de eigenaar geaccepteerd waren als 

betaling voor openstaande rekeningen. 

 

Lees meer  
 

 

 

Studenten in Tilburg 

 

Op 18 februari 1933 vierde R.K. 

studentenvereniging St. Leonardus zijn 

derde lustrum. Een studentenvereniging die 

zich zelfs eens inzette voor drankbestrijding.  

Luister naar de Kalender van Ooit  
 

https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=7cc89ca8bc&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=50f4dbe2f2&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=c236be993e&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=1f68615fac&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=4cb359dc8b&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=595f134bd6&e=a9b73c4373


 

 

Witte gij 't? 

  

In welke Brabantse plaats staat de oudste 

protestantse kerk van Nederland?  

 

0 Breda 

0 Willemstad 

0 Oisterwijk  

 

Lees het antwoord  
 

 

NOG MEER ERFGOED VIND JE OP BRABANTSERFGOED.NL 
 

  

www.brabantserfgoed.nl  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=0418aca75f&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=94d15265f4&e=a9b73c4373
https://brabantserfgoed.us12.list-manage.com/track/click?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=a0efe84743&e=a9b73c4373


 
 

Nieuws 11 februari 2022 (mondriaanfonds.nl) 

Het verhaal van Nederland 

 

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan het crossmediale project 'Het verhaal van 
Nederland'; een vernieuwend docudrama over de ontwikkeling van Nederland vanaf 
de IJstijd tot nu in 10 afleveringen. Naast de TV-serie is er ook een interactieve 
randprogrammering met onder andere een podwalk app (10 wandelverhalen), een 
podcast met Diederik van Vleuten, een boek en de kinderserie 'Histories' op Zapp.nl. 
De TV-serie is elke woensdag om 20.35 uur te zien op NPO1.  

Lees meer over het project en bekijk de afleveringen terug  

 

https://www.mondriaanfonds.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuws-11-februari/
https://mondriaanfonds.us6.list-manage.com/track/click?u=0f014730b0863a5486ce71294&id=e9b2151c67&e=0f177d3692

