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Mededelingen: 
- Helaas kregen we te horen dat ons lid Jan vd Bosch is overleden. We wensen zijn familie heel veel sterkte. 

- Het bestuur hoopt u te mogen begroeten op de algemene ledenvergadering donderdag 26-3-2020. De agenda 
en het jaarverslag zijn al via e-mail toegezonden. Aanvang 20.00 uur in de Heemkamer. Na de vergadering 
vertonen we een aflevering van de wandeling”van René Bastiaanse in Heeswijk-Dinther. 

- Terugblik lezing door Jos Korsten: Lodewijk XIV in Brabant.  Donderdag 20 februari 2020 j.l.  

   

Moord en doodslag in het archief   
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Regionaal Archief Tilburg en mr. Erik-Jan Broers 
(Tilburg Law School, TilburgUniversity) organiseren voor de derde keer de succesvolle serie lezingen over 

In de 17e eeuw was in Nederland de Gouden Eeuw, maar dat was echt geen eeuw lang 
volgens Jos Korsten. Hoogstens drie-kwart-eeuw, want wij kwamen in de 17e eeuw in 
oorlog met Engeland en Frankrijk. 
Lodewijk XIV vond dat wij veel te machtig waren. Daarom sloot hij een verbond met de 
Engelsen. Er werd o.a. besloten dat Engeland een deel van Zeeland met de Schelde, 
waaronder Cadzand mocht hebben. Dan zouden we als zeenatie maar weinig meer te 
vertellen hebben. 
Engeland viel ons land via de zee aan en Lodewijk XIV over land. Hij moest wel het 
Spaanse Brabant ontwijken, zodat hij die oorlog met Spanje kon vermijden. Daarom 
ging hij met zijn troepen om Maastricht heen en kwam via Nijmegen ons land binnen. 
De opmars verliep heel snel omdat ons landleger erg zwak was. 
Toch kreeg hij onverwachte tegenstand. Wij hadden de Hollandse waterlinie, zodat hij 
toen hij in Utrecht aan kwam Amsterdam niet kon bereiken. Hij besloot om met een 
deel van zijn troepen terug te gaan naar Parijs. Onderweg logeerde hij op diverse 
adressen voornamelijk kastelen. Zodoende dus ook in Heeswijk. Daar was hij echter 
maar één dag, want vandaar trok hij naar  kasteel Stapelen in Boxtel. 
Ook de Engelsen hadden pech, want toen ze met hun schepen in 1666 naar ons land 
voeren werden ze door onze zeeheld Cornelis Tromp onder bevel van Michiel de 
Ruyter verslagen 

16 juli 1672 werd het Akkoord van Heeswijk getekend. Het bepaalde onder welke 
voorwaarden het Koninkrijk Frankrijk en het Koninkrijk Engeland vrede zouden sluiten 
met de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tijdens de Hollandse Oorlog 
(1672-1678).  
Het verdrag werd gesloten op het hoogtepunt van de Franse invasie van de Republiek. 
De twee koninkrijken besloten om enkel samen een vredesverdrag met de Republiek 
te sluiten om zo de meest gunstige voorwaarden de bedingen. Al tijdens de 
Vredesconferentie van Keulen in 1673 bleken beide landen bereid om af te wijken van 
het Akkoord. De Vrede van Westminster tussen Engeland en de Republiek maakte een 
einde aan het Akkoord van Heeswijk.  

Daarnaast vertelde Jos over de oplopende ruzie tussen de Staatsen en de 
Oranjegezinden. Het gevolg hiervan was dat Jan en Cornelis de Witt in Den Haag op 
afschuwelijke wijze door het volk werden omgebracht. 
1672 wordt daarom niet voor niets ons rampjaar genoemd.  
(Tekst en foto’s: Peter Kriele) 
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rechtspraak vanaf de middeleeuwen. De drie bijeenkomsten van Moord en doodslag in het archief worden 
gehouden in april en mei. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 31 maart 2020 per mail aanmelden via 
info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Moord en doodslag. 
Deelname is kosteloos (inschrijven kan alleen als je bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent). Er is plaats voor maximaal 
50 deelnemers. De lezingen vinden plaats op:  -4 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC);   
- 18 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie Regionaal Archief Tilburg)  en - 2 mei van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC). 

14 juni 2020 14e Brabants Dialectenfestival in Lieshout.       
Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op zondag 14 juni, voor de 14e keer. 
Elk festival heeft een thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe - ’t moeilijkste um te kriege – ’t 
koiste um te verlieze”                     Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl  

Archief: 

   

                                      
                                             Elke woensdagmiddag open tussen 14.00 – 16.00 uur. 

We hebben weer een schenking gekregen. Het is het  archief 
van de opgeheven Lokale omroep: Radio Frequent . Ooit zat 
die met haar vestiging aan de Schaapsdijk in Loosbroek. 
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