Historische Vereniging Brabant: Jaarverslag 2004
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Bestuur

Het bestuur bestond in 2004 uit de volgende personen: Theo
Cuijpers (voorzitter), Jette Janssen-Beij (secretaris), Simon
Dickens (penningmeester), Ottie Thiers, Robert Jan van der Drift,
Ré van Hest en Arie van de Ven. Het bestuur vergaderde in 2004
zes maal, op 14 januari, 5 april, 16 juni, 8 september, 20 oktober
en 15 december. Namens de BRG woonde Patrick Timmermans de
meeste vergaderingen bij.
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Leden

In het jaar 2004 is ons ledental aanzienlijk gedaald. In het begin
van het jaar werden zes leden van de lijst geschrapt omdat zij al
enkele jaren geen contributie betaald hadden, per 1 januari 2005
gevolgd door vijf andere. Negen HVB-leden zijn in het verslagjaar
overleden, veel andere zegden hun lidmaatschap op om
gezondheidsredenen of om financiële redenen. Daartegenover
staat dat wij twaalf nieuwe leden konden verwelkomen. Per saldo
liep het ledenbestand met 30(!) terug. Per 1-1-2005 staat de
teller op 407.
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Activiteiten

Zaterdag 7 februari: Jaarvergadering en contactdag te Eindhoven
met lunch en een rondleiding in het DAF-museum. De opkomst
was mager (23 personen).
Zaterdag 8 mei: excursie per bus naar het openluchtmuseum van
het Provinciaal Domein Bokrijk (België) met lunch en rondleiding
aldaar. Ook hierbij viel het aantal deelnemers enigszins tegen
(eveneens 23 personen).
Zaterdag 2 oktober: studiedag “Het Rijke Roomse Leven” in de

Abdij van Heeswijk. Het aantal deelnemers bedroeg 52.
Zaterdag 6 november: studiedag Volkskunde (Thema: “Zij die
naar Brabant kwamen. Migranten in de Brabantse samenleving.”)
in het Textielmuseum te Tilburg, georganiseerd door het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de stichting Brabants
Heem, de Bijzonder Leerstoel Cultuur in Brabant en de HVB.
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Publicaties en e-mail

Het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad verscheen in 2003 vier
maal. De redactie bestond uit: Loes Bouman, Jan Brouwers, Theo
Cuijpers (hoofdredacteur), Ester van Dooren, Gerard Rooijakkers,
Helma Thiers, Ottie Thiers, Patrick Timmermans (eindredactie),
Ernest Verhees en Irene Vorstenbosch. In de loop van het jaar
hebben Loes Bouman en Jan Brouwers afscheid genomen en is
Adriaan van Beek als nieuw redactielid benaderd.
In 2004 ontvingen de leden het Noordbrabants historisch jaarboek
21. Tegen sterk gereduceerde prijs konden de leden nog steeds
een aantal boeken van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact
aanschaffen. Nieuwe leden ontvingen een deel van de Brabantse
biografieën als welkomstgeschenk.
Meer dan 100 leden hebben een e-mailadres opgegeven. Zij
ontvangen vaker tussentijds nieuws van onze vereniging.
De HVB is vermeld in de Pyttersen’s Almanak en op de website
van het Erfgoedhuis www.erfgoedbrabant.nl. Aan een eigen
website werd volop gewerkt.
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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
studiedagen samengewerkt met:
de Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant (prof. dr. Arnoud-Jan
Bijsterveld);
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur;
de stichting Brabants Heem;
de stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Ook blijft de HVB vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie
van de AIO-plaats van de Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant
waar Jette Janssen-Beij, onze secretaris, promotieonderzoek doet
naar de positie van de schuttersgilden en hun leden in de sociale
stratificatie van de vroegere Brabantse (dorps)gemeenschap.

Jette Janssen-Beij, secretaris, januari 2005

