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Met de trein
Loop dan door de Stationsweg, die overgaat in de Visstraat. Aan het einde van de Visstraat linksaf. 
Volg vanaf die plek de blauwe wegwijzers van de stad ’s-Hertogenbosch met de aanduiding bhic, 
Citadel. De loopafstand vanaf het station is circa 15 minuten. 

Met de auto
Ga vanaf de A2 naar de rondweg ’s-Hertogenbosch (A59) afslag 47 en volg de borden Centrum. 
Vóór de brug over de Zuid-Willemsvaart is aan de rechterkant de Citadel met daarin het bhic. De 
Citadel heeft een eigen parkeerterrein. Parkeermunten à €1,00 zijn verkrijgbaar bij de automaat 
in de centrale hal.

NB 
voor gebruikers van een navigatiesysteem: tik als bestemming ‘Citadellaan 2 ’s-Hertogenbosch’ 
in, en neem daar aangekomen het doodlopende weggetje langs de Zuid-Willemsvaart aan die 
kant van de Citadellaan. Dit leidt rechtstreeks naar het parkeerterrein van het bhic. 
Hou rekening met verkeershinder als gevolg van de ombouw rondweg A2 Den Bosch.



De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)
Een autobiografie uit een tijdperk van overgang

Uitgave verzorgd door C.J.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders

Soldaat, politicus, theatercriticus en kunstminnaar Adriaan van der Willigen liet vijf dagboe-
ken na, waarin hij openhartig vertelt over zijn bewogen leven. Zich afzettend tegen zijn ou-
derlijk milieu in Rotterdam sloot hij zich aan bij het Staatse leger. Na de plundering van 
 ’s-Hertogenbosch in 1787 door het garnizoen omarmde hij de ideeën van de Verlichting. Sa-
men met de ‘Fransche vrijheijdszoonen’ vierde hij in Brussel de omverwerping van het oude 
politieke systeem. Na een jarenlang verblijf in Parijs vestigde hij zich in Haarlem. Daar werd 
hij een trouw aanhanger van het Nederlandse koningshuis, die enigszins verbitterd terug-
blikte op zijn vroegere idealen.

De nieuwsgierige en soms vrijpostige Adriaan schreef zijn levensverhaal met humor en een 
scherp oog voor detail. We reizen mee op zijn vele tochten en lezen over de meest vreemde 
onderwerpen, van spookgeschiedenissen en bijgeloof tot kannibalisme. Zijn brede belang-
stelling en aansprekende stijl leveren boeiende lectuur op.
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Uitnodiging

Mede namens de editeurs, Lia van der Heijden en Jan Sanders, nodigen wij u uit 
voor de presentatie van:

De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841)
Een autobiografie uit een tijdperk van overgang

De boekpresentatie vindt plaats op donderdag 7 oktober in het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (bhic), locatie Den Bosch, Zuid-Willemsvaart 2, 5211 nw ’s-Her -
togenbosch.

Programma
16.00 uur zaal open
16.30 uur  welkomstwoord van Jan Sanders, adjunct directeur bhic
16.35 uur  Lia van der Heijden vertelt over haar kennismaking met Adriaan van der Willi-

gen en de vondst van dagboek 3 en 5
16.50 uur  Jan Sanders belicht de Brabantse periode van Adriaan van der Willigen en zijn 

verblijf in Parijs
17.05 uur  Ab van der Steur gaat in op de periode waarin Adriaan in Haarlem woonde
17.20 uur  overhandiging door Ab van der Steur van een deel van het archief van Adriaan 

van der Willigen aan het Noord-Hollands Archief
17.25 uur  overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan mw. Christine Gra-

bowsky-van der Willigen
17.35 uur afsluiting door Jan Sanders
 borrel

 

Wilt u s.v.p. vóór 1 oktober laten weten of u van deze uitnodiging gebruik wilt maken?

Uitgeverij Verloren
Postbus 1741, 1200 bs Hilversum
tel. 035-6859856, e-mail: info@verloren.nl


