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Heemkundepluim
Heemkunde Boxtel is als de Heemkundige Studiekring voor Boxtel en omgeving opgericht in
1941. Een van de doelen is het in brede kring wekken en bevorderen van belangstelling voor
het eigene van Boxtel. Daartoe behoren het bewaren en veiligstellen van het heemkundig
belangrijk Boxtels erfgoed, zoals roerende en onroerende goederen, monumenten en
voorwerpen, historisch onderzoek en verhalen, gebruiken en volkstaal.
Om deze richtlijnen extra te onderstrepen en onder de aandacht te brengen heeft het
bestuur van Heemkunde Boxtel in 2015 een prijs in het leven geroepen: de
Heemkundepluim. Met het toekennen van de prijs wil het bestuur van Heemkunde Boxtel bij
de Boxtelse bevolking respect en waardering kweken voor het Boxtelse erfgoed, en is tevens
een compliment voor de personen en instellingen die op een bijzondere manier met dit
erfgoed omgaan. Het ligt in de bedoeling de prijs jaarlijkse toe te kennen.

Aan de prijs is een wisseltrofee verbonden. Het beeldje is gemaakt door de Boxtelse
kunstenaar Paul Simons. Het stelt een sleutel voor en de letters HB, die staan voor
Heemkunde Boxtel.
In 2016 bestaat de jury uit mw. Ria Bouchier, en de heren Joop Schuller en Rob Margry. Op 6
januari 2016 is de jury van de Heemkundepluim bij elkaar geweest. De leden hebben ieder
een aantal mensen en projecten genoemd die voor De Heemkundepluim in aanmerking
zouden kunnen komen. Na het inbrengen van ieders argumenten en opnieuw afwegen is
unaniem besloten dat De Heemkundepluim in 2016 toegekend wordt aan Pater Hans de
Visser.
Hans de Visser heeft enkele lijvige boekwerken geschreven, waarvoor hij zich in velerlei
archieven in de geschiedenis van Boxtel heeft verdiept. Onder andere de volgende boeken
zijn van zijn hand verschenen:
-

“BOXTEL Binnenste buiten”; uitgegeven in 1993.
Aan de hand van het genealogisch onderzoek naar de Boxtelse familie De Visser,
wordt de geschiedenis van Boxtel van 1293 tot 1993 beschreven, waarin ongeveer
vijf eeuwen uitgebreid in beeld komen.

-

“BOXTEL Van Brabantse Baronie naar Groene Gemeente”; uitgegeven in 1999.
Hierin worden de historische, archeologische, geologische, geografische, sociaal
culturele, religieuze en economische aspecten van Boxtel en omgeving beschreven.
De hele periode van Prehistorie tot heden wordt daarbij in beschouwing genomen.

-

“BOXTEL: een heerlijkheid tussen twee heren; uitgegeven in 2013.
In dit lijvige boekwerk wordt de geschiedenis van Boxtel in de periode van ca. 1100 –
1652 beschreven. Hierin laat Hans de Visser weer nieuwe ‘vondsten’ zien die in de
eerdere boeken nog niet ter sprake waren gekomen. Hierin beschrijft hij ook het
onderzoek met de groundtracer op de kerkheuvel van de Sint Petrusbasiliek. Hans de
Visser heeft dit onderzoek zelf geïnitieerd.

Deze boeken zijn ruim voorzien van referenties, bronvermeldingen, overzichten en indexen,
waardoor deze heel goed als naslagwerk gebruikt kunnen worden.
Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor de zes grote gedenkstenen, die op
verschillende plaatsen op de route van de Cultuurhistorische as van Kasteel Stapelen naar de
Sint Petrusbasiliek gelegd zijn.
Samen met anderen heeft hij een filmdocumentaire gemaakt over de Heerlijkheid Boxtel. Hij
heeft plannen om nog enkele nieuwe documentaires te maken.
Hans de Visser heeft destijds ook de aanzet gegeven voor de levensbeschrijving en
inventarisatie van de schilderijen van Pierre Janssen.
Pater Hans de Visser moet hier enorm veel tijd aan besteed hebben en heeft de Boxtelse
historie met zijn werk heel toegankelijk gemaakt.
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