UITNODIGING 18 april 2020

Stichting Huys te Moock
Verbindingsweg 3
6585 AS Mook
Email: info@huystemoock.nl
Tel : 0651580955
Website : www.huystemoock.nl

Mook, 10 maart 2020
Geachte heer/mevrouw,
Ter ere van onze 'verjaardag' op 14 april, de dag van de Slag op de Mookerheide in 1574,
willen wij u met heel veel plezier uitnodigen voor het bijwonen van de viering van het
zesjarig bestaan van de Stichting Huys te Moock.
Omdat 14 april dit jaar op een dinsdag valt, stellen we het een paar dagen uit en vieren we het
feest op zaterdag 18 april.
We hebben een mooi programma samengesteld over de tweede periode van de Tachtigjarige
Oorlog (de jaren 1600 tot 1648) met als titel “Gouden Eeuw in een tijd van oorlog?”. Het
bijzondere van deze lezing is dat er met name ingegaan zal worden op de immens grote
tegenstelling tussen enerzijds het begin van de Gouden Eeuw in het westen van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden en anderzijds de voortdurende oorlogsellende en bittere
armoede van de Tachtigjarige Oorlog zoals deze in onze streken nog vijftig jaar zou blijven
bestaan.
Voor deze lezing kunnen we, met grote trots, laten weten dat we Prof. Dr. M.R. Prak,
hoogleraar Geesteswetenschappen aan het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis in Utrecht, bereid hebben gevonden om ons een inkijk te bieden in deze
verwarrende periode van onze vaderlandse geschiedenis. Aan de ene kant van de jonge
Republiek begint de VOC-handel en brengt dit rijkdom en overvloedige welvaart in de
gewesten Holland, Utrecht en Zeeland terwijl aan de andere kant het land nog jarenlang
gedompeld zal blijven in krijgsgeweld (lees ook hierover het boek Noodweer van Theo van
Brunschot).
Naast deze boeiende lezing, waar wij ons bijzonder op verheugen (en hopelijk u ook) is er die
middag natuurlijk nog voldoende tijd om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes
en bij te praten onder het genot van een drankje en een Moocks Raampje. U komt toch ook?
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Het programma begint op zaterdag 18 april om 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) en
duurt ongeveer tot 16.30 uur. Locatie: herbergrestaurant 't Zwaantje, Groesbeekseweg
106, 6586 KH Mook.

Wij vragen u dringend om u aan te melden vóór 4 april via info@huystemoock.nl .
Graag tot 18 april.

Met vriendelijke groeten,
Paul Otten, namens het bestuur van de Stichting Huys te Moock
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