
Historische Vereniging Brabant: Jaarverslag 2005 

1          Bestuur 

Het bestuur bestond in 2005 uit de volgende personen: Theo Cuijpers 
(voorzitter), Jette Janssen-Beij (secretaris), Simon Dickens 
(penningmeester), Hans van Eeden, Cecile van Eijden, Ré van Hest en Arie 
van de Ven. Brenda Rovers woonde als aspirant-bestuurslid de 
vergaderingen bij. Het bestuur vergaderde in 2005 zeven maal, op 19 
januari, 9 maart, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober en 7 
december. Namens de BRG woonde Patrick Timmermans de meeste 
vergaderingen bij. 

2          Leden 

In het jaar 2005 is ons ledental gedaald. In het begin van het jaar werden 
zes leden van de lijst geschrapt omdat zij al enkele jaren geen contributie 
betaald hadden. Drie HVB-leden zijn in het verslagjaar overleden, andere 
zegden hun lidmaatschap op om gezondheidsredenen. Daartegenover staat 
dat wij zestien nieuwe leden konden verwelkomen. Per saldo liep het 
ledenbestand met 21 terug. Per 1-1-2006 staat de teller op 416. 

3          Activiteiten 

Zaterdag 26 februari: Jaarvergadering en contactdag te Hooge Mierde. De 
opkomst was goed (38 personen). 

Zaterdag 19 maart: Studiedag “Waarom het hier Noord-Brabant heet” in 
het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De opkomst was erg groot. 

Zaterdag 8 mei: Wandeling . Hierbij viel het aantal deelnemers enigszins 
tegen (18 personen). 

Zaterdag 8 oktober: “Het beleg van Den Bosch” fietstocht. Het aantal 
deelnemers bedroeg 32. 

Zaterdag 29 oktober: Studiedag Volkskunde (Thema: “Suikerbonen en 
beschuit met muisjes.”) in het Boerenbondmuseum te Gemert, 
georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de stichting 
Brabants Heem, de Bijzonder Leerstoel Cultuur in Brabant en de HVB. 

Woensdag 14 december: 20-jarig jubileum HVB met Brabantquiz in de 
Azijnfabriek te ‘s-Hertogenbosch. We hebben het met 35 personen gevierd. 

4          Publicaties en e-mail 

Het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad verscheen in 2005 vier maal. De 
redactie bestond uit: Adriaan van Beek, Theo Cuijpers, Ester van Dooren, 



Gerard Rooijakkers, Helma Thiers, Ottie Thiers, Patrick Timmermans 
(eindredactie), Ernest Verhees en Irene Vorstenbosch. In de loop van het 
jaar heeft Irene Vorstenbosch afscheid genomen en is Jessica van Geel als 
nieuw redactielid benaderd. 

In 2005 ontvingen de leden het Noordbrabants historisch jaarboek niet, in 
2006 zal een dubbelnummer verschijnen. Nieuwe leden ontvingen een deel 
van de Brabantse biografieën als welkomstgeschenk. 

Meer dan 140 leden hebben een e-mailadres opgegeven. Zij ontvangen 
vaker tussentijds nieuws van onze vereniging. Ook geïnteresseerden 
ontvangen de digitale nieuwsbrief. 

De HVB is vermeld in de Pyttersen’s Almanak en op de website van het 
Erfgoedhuis www.erfgoedbrabant.nl. Een eigen website werd gelanceerd: 
www.historischeverenigingbrabant.nl. 

5          Samenwerking met andere organisaties en representatie 

Ook in het verslagjaar is de samenwerking met de BRG intensief voortgezet 
en wordt door beide partijen als positief en inspirerend ervaren. 

Daarnaast werd voor de organisatie en voorbereiding van studiedag 
samengewerkt met: 

de Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant (prof. dr. Arnoud-Jan 
Bijsterveld); 

het Nederlands Centrum voor Volkscultuur; 

en de stichting Brabants Heem. 

Jette Janssen-Beij, secretaris, februari 2006 

 


