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Vier online erfgoedcolleges over de in- en uitsluiting van 

Brabanders 
De eerste over arbeidsmigratie vindt plaats op 24 september 2020 

’s-Hertogenbosch, 22 september 2020 – In het najaar van 2020 organiseert Erfgoed Brabant vier 

online erfgoedcolleges. In elk van de colleges staat de in- en uitsluiting van bepaalde groepen mensen 

in Brabant centraal. Wat betekent het om als arbeidsmigrant in Brabant te werken? Welke sporen laat 

het koloniaal verleden van Brabant na in het erfgoed van onze provincie? Hoe zit het met de 

vrouwelijke stem in de Brabantse geschiedschrijving? En welke rol spelen niet-overheidsinstellingen in 

armoedeverlichting? Deze thema's worden telkens vanuit de geschiedenis en vanuit de actualiteit 

belicht.  

 

Het eerste online erfgoedcollege over arbeidsmigratie 

Het eerste online erfgoedcollege vindt plaats op 24 september 2020, van 15.00 tot 16.30 uur en gaat 

over arbeidsmigratie. Aan het woord komen prof. dr. Jan Lucassen en dr. Marleen van der Haar. De 

afgelopen tien jaar is het aantal arbeidsmigranten in Noord-Brabant verdrievoudigd. Dr. Marleen van 

der Haar, adviseur-onderzoeker bij Het PON, spreekt over recente Poolse arbeidsmigranten in de 

Brabantse samenleving. In hoeverre zijn arbeidsmigranten in Brabant een nieuw fenomeen? Wat 

betekent het voor arbeidsmigranten om in een nieuwe gemeenschap te komen? En hoe is dat voor een 

ontvangende gemeenschap? Prof. dr. Jan Lucassen, emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit en als 

onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, laat 

zien dat Eindhoven en Brabant kunnen leren van meer dan een eeuw migratie- en 

integratiegeschiedenis.  

De overige erfgoedcolleges 

Het tweede erfgoedcollege over het koloniaal verleden in Noord-Brabant vindt plaats op 29 oktober 

2020. Het derde college gaat over gender en geschiedschrijving en is op 25 november 2020 en het 

laatste college, over armoede in Brabant vindt plaats op 17 december 2020. 

 

Praktische informatie 

Vanwege Covid-19 worden colleges online aangeboden. Het publiek is ook online in de gelegenheid om 

vragen aan de sprekers te stellen. Aanmelden voor de colleges kan door een mail te sturen naar 

info@erfgoedbrabant.nl. Op de website www.erfgoedbrabantacademie.nl staat meer informatie.  

 

Over Erfgoed Brabant 

Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant 

ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en 

doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het 

brede publiek. 

-----------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact opnemen 

met Monique Groot, 06 - 52 78 94 00, moniquegroot@erfgoedbrabant.nl. 
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