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Het laatste nieuws uit het archief 

 

Lanciersprijs 

Om de twee jaar loven we een prijs uit voor een onderzoeker 

die materiaal uit onze collectie gebruikt. En het is weer zover: 

onderzoekers kunnen met hun publicatie meedingen naar de 

Lanciersprijs! Tot en met 1 maart 2023 kun je je inzending 

opsturen! Voorwaarden staan op de site. 
 

 

Heerlijkheidsarchieven online 

De Heerlijkheidsactieven van 's Gravenmoer, Hilvarenbeek, 

Tilburg en Loon op Zand zijn gescand en staan online. Hierin 

staat informatie over de rechtsgebieden die in leen zijn 

gegeven aan een adellijke heer. 
 



 

Symposium Vrouw waar ben je nou? 

Met veel plezier kijken we terug op het symposium Vrouw waar 

ben je nou? van 8 december. Het was een middag vol nieuwe 

informatie, strijdbare vrouwen, vrolijke samenzang, stof tot 

nadenken voor feministes én voor archieven en een waslijn vol 

heksen. Je leest het verslag op de site. 
 

 

Unieke herinnering aan leraar Blöte 

Bij de verplaatsing van het archief van het Koning Willem II 

college naar ons archief vond voormalig geschiedenisdocent 

Hans Scholtes een bijzonder album. Het is een geschenk van 

twaalf leerlingen aan hun leraar Duits, J.F.D. Blöte. 
 

 

Week- en jaarmarkt in Oisterwijk 

Er weer duiken we in het verhaal van een charter. Deze keer 

een uit 1335, waarin de hertog van Lotharingen toestemming 

geeft voor een weekmarkt en twee jaarmarkten in Oisterwijk. 
 

 

Het rampjaar in Dongen 

Zijn in de archieven van Dongen ook sporen terug te vinden 

van het rampjaar 1672? Nou en of! Luud de Brouwer zocht het 

uit en doet verslag van plunderingen en financiële overzichten. 

Ook beschrijft hij het trieste lot van de familie Van Heijst. 
 

 

In het kort 

Een terugblik op de open dag op 5 november 

Nieuwe archieftoegangen 

En zet vast in je agenda: 23 februari Historisch Café over 

bierbrouwerijen! 
 

 

Onderzoeker uitgelicht: Miranda vd Mortel 

Miranda van de Mortel is misschien geen standaard 

archiefonderzoeker, maar eerder een fotospeurder. Ze verwerkt 

archieffoto's en hedendaagse foto's in erfgoedproducten. Wie 

weet is het inspiratie voor een kerstcadeau? 
 



 

Fijne feestdagen 

De komende twee weken kijken we op de website nog terug op 

2022 om daarna vol energie te beginnen aan het nieuwe jaar. 

De medewerkers van Regionaal Archief Tilburg wensen je hele 

fijne feestdagen en een gelukkig 2023! 

Foto: Frans van Aarle 
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