Uitnodiging Erfgoedcolleges
Laat u inspireren door vier erfgoedcolleges die gebaseerd zijn op onderwerpen uit het boek
Het Nieuwste Brabant. Tijdens de colleges krijgt u inzicht in hoe mensen in het verleden omgingen
met thema’s die vandaag de dag nog spelen.
Programma
Thema 1: Herbestemming is van alle tijden
Donderdag 20 november 2014, 14.00-16.00 uur
Sylvia Pijnenborg, adjunct-directeur BOEi én directeur Kerk & Klooster, laat zien dat we leegstand
niet moeten bagatelliseren of negeren. Het biedt kansen voor inspirerende oplossingen. Wies van
Leeuwen, architectuurkenner en beleidsmedewerker cultuurhistorie bij de provincie Noord-Brabant,
bespreekt hoe historische gebouwen in het verleden al opnieuw werden gebruikt. Welke oude en
nieuwe valkuilen zijn er en wat zijn goede en slechte manieren in de omgang met het verleden.
Thema 2: Samen de schouders eronder
Donderdag 11 december 2014, 14.00-16.00 uur
Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, geeft aan hoe het zelforganiserend
vermogen van de Brabander leidt tot nieuwe verbanden en nieuwe energie voor de opbouw van een
samenleving met toekomst. Ton Duffhues, specialist landbouw en samenleving bij ZLTO, bespreekt
de coöperatieve gedachte in onze provincie. De organisatie van de landbouw, het landbouwkrediet
in de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en de coöperatieve Boerenleenbanken zijn
voorbeelden van zelforganiserende groepen.
Thema 3: Het donkere Brabant
Donderdag 15 januari 2015, 14.00-16.00 uur
Henk Hellegers, burgemeester van Uden, geeft aan hoe hij in zijn bestuurlijke praktijk te maken krijgt
met wisselende opvattingen over de grens tussen goed en kwaad, tussen maatschappelijk
geaccepteerd en onaanvaardbaar gedrag. Hans Moors is expert op het gebied van de misdaad in het
verleden. Criminele families en verbanden domineerden de Brabantse samenleving. Uitsluiting en
ordening waren ook toen actueel. Om welke families gaat het en hoe bewogen zij zich in het duistere
gebied tussen moraal en wet.

Thema 4: Van bloedband naar brand
Donderdag 5 februari 2015, 14.00-16.00 uur
Prof. dr. ir. Hans Mommaas, Tilburg University, beschrijft de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het merk Brabant en de identiteit van de Brabander. Dr. Mario Damen, Universiteit van Amsterdam,
laat zien hoe het beeld van Brabant in het verleden is opgebouwd door te vertellen over ‘imago
building’ door hertogen aan het Brabantse hof.
Praktische informatie:
Locatie: De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch (www.toonzaal.nl).
Kosten: €40,- voor de hele reeks (inclusief afsluitende borrel op 5 februari 2015), €15,- per college.
Na aanmelding ontvangt u een factuur.
Graag aanmelden via info@erfgoedbrabant.nl. U kunt zich tot 13 november 2014 aanmelden.
Kijk voor meer informatie op www.erfgoedbrabant.nl/academie of neem contact op met
elsavanarkel@erfgoedbrabant.nl of moniquegroot@erfgoedbrabant.nl.

