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Boxtel is twee keer bevrijd. Op dinsdag 24 oktober vanuit de Kampina en woensdag 25 oktober 1944 vanuit
de richting Schijndel en Olland. Precies 72 jaar nadat militairen van de 51e Highlanddivisie Boxtel bevrijdden
zal de documentaire ‘Wij waren kind in de oorlog – Boxtel 1944-1945’ officieel voor de eerste keer worden
vertoond in zaal De Adelaar aan de Baroniestraat in Boxtel.
 
Na al die jaren klinkt de echo van 4,5 jaar Duitse bezetting van onze gemeente nog steeds door. Ook dit jaar
worden oorlog en bevrijding weer op allerlei manieren herdacht en in de publiciteit gebracht. 
 
Gezien de grote belangstelling voor hun documentaire uit 2014  ‘Het verhaal achter het Verzetsmonument
in de Kampina’ hebben de makers Guus Bekooy en Hans van Liempt het plan opgevat om nog levende
getuigen te benaderen, die op een of andere manier persoonlijk betrokken waren bij de gebeurtenissen in
en rond de Tweede Wereldoorlog in Boxtel. Van verschillende kanten werd immers opgemerkt: “Er zouden
nog veel méér namen op het verzetsmonument horen te staan!”. Ad van Meurs kende een aantal van deze
mensen.  Het bleek echter al snel dat van de nog levende ooggetuigen die als volwassene de oorlogstijd
hebben meegemaakt, de meesten niet meer in staat of bereid zijn om nog over hun ervaringen te praten.
 
Dat was de reden dat Ad van Meurs (1936), Guus Bekooy (1937) en Hans van Liempt (1944) besloten
om op zoek te gaan naar Boxtelaren die de oorlog in hun woonplaats niet als volwassene maar als kind of
adolescent hebben meegemaakt en over hun ervaringen willen vertellen. In 2015 heeft Ad een vijftigtal be
trokkenen benaderd waaronder oud klasgenoten. Van elk voorgesprek heeft hij een verslag gemaakt.
Daaruit is een selectie gemaakt. Begin 2016 hebben bijna twintig plaatsgenoten hun verhaal uitgebreid
verteld voor de camera. Daarvoor werden tijdelijke studio’s ingericht bij de paters Assumptionisten en in de
voormalige kapel van het Ursulagebouw.
 
Het zogenaamde ‘oral history’ project  beoogt de huidige en toekomstige generaties een instrument aan
te bieden dat een extra licht laat schijnen op de lokale geschiedenis, namelijk hoe jongeren de oorlog
hebben ervaren en welke invloed dat op hun verdere leven heeft gehad. Dit lokale initiatief past in een lan
delijke ontwikkeling waarbij met name de oorlogsmusea oral history projecten hebben opgezet om de ver
halen van ooggetuigen vast te leggen teneinde deze te bewaren.
 
De film ‘Wij waren kind in de oorlog’ wordt voor het eerst vertoond op dinsdag 25 oktober om 20 uur in zaal
De Adelaar voor Heemkunde Boxtel. Ook niet leden zijn van harte welkom. De totale film duurt ruim 2 uur en
dat is rijkelijk lang voor een bijeenkomst van Heemkunde Boxtel. Daarom zal op de 25ste een ruime selectie
worden vertoond. Het zal velen een “oh… ja!” reactie ontlokken…

De op 10 september 2016 overleden Wout Hazenberg
wordt geinterviewd door Hans van Liempt Duitsers op Stapelen
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Activiteiten in 2016 i.v.m. WO II

Enkele voorbeelden van activiteiten, die in 2016
plaatvinden / plaatsvonden, die verband houden
met de oorlog
 
* de parachutistenlanding van re-enactment
Airbornes op de Roond op zaterdag 16 septem
ber.;
* de educatieve activiteiten van Roel Manders en
zijn re-enactmentgroep die de herinnering aan de
Airbornes in de Kampina en de verzetslieden die
hen hielpen, levend proberen te houden;
* het verschijnen van de tweede editie van  het
boek Kampina Airborne  van Peter van der Lin
den op 17 september in Wolfheze bij Arnhem;
* de uitgave van het boek van Ad Hermans en
oud-Boxtelaar Bert van der Meijden over de
voortijdige landingen van gliders in de Meierij,
waaronder in Boxtel en omgeving;
* artikelen over de oorlog in de plaatselijke pers,
bijvoorbeeld de verzetsrol van een ‘goede’ (Rijks)
Duitser Ernst Haalboom;
* de opname van het venster ‘Tweede Wereldoor
log’ in de herziene  Canon van Boxtel van MUBO;
* de 4 mei herdenking op het kerkhof van de H.
Hartkerk en de nationale bevrijdingsdag op 5 mei;
* de jaarlijkse herdenking in oktober bij het
verzetsmonument in de Kampina.

Een impressie van de wonderlijke klim op 20 augus
tus 2016.
Foto's: Ruud van Nooijen en Christ van Eekelen
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U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de
volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als
Word-bestand en voeg daar eventuele foto’s bij
(graag in 300 Dpi)

Pierre Cuypers in Boxtel
Tijdens de excursiereis naar Limburg op zaterdag 24
september hebben we veel moois van de architect
Pierre Cuypers kunnen zien. Tijdens deze excursie
werd meermalen gevraagd naar de rol van Pierre
Cuypers en zijn zonen, die hij in Boxtel gespeeld zou
hebben.
In zijn boek de Sint Petrus verhaalt Piet Dorenbosch,
dat bij de restauratie van de St. Petruskerk in 1873 er
door timmerman Van der Eerden en smid Van
Susanten aan de kerk werd gewerkt onder leiding van
Pierre Cuypers. Maar ook tijdens de restauratie tussen
1922 en 1928 heeft Pierre Cuypers, samen met zijn
zoon Jos en kleinzoon Pierre verbeteringen aan  de
kerk aangebracht, zoals het openleggen van de
muur nissen, aanleggen van verwarming, het wegha
len van aanleunende gebouwtjes, plaatsen van het
nieuwe hoogaltaar, een nieuw torentje op de viering
en veel nieuwe ramen, waaronder die van de Bloed
kapel. De Roermondse glazenier Frans Nicolas heeft
werkzaamheden aan de glasramen uitgevoerd.
In 1932 werd een nieuwe doopvont geplaats, ontwor
pen door Jos Cuypers in de in dat zelfde jaar gebouw
de doopkapel.

Jacob Roelands
Extra ingelaste lezing op 8 november 2016
 
Boek over beroemde Boxtelaar
Craig Harline spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Hij zal ons een klein stuk voorlezen uit zijn ruim 300
paginas tellende boek. Het boek beschrijft het leven
van Jacob Roelands die rond 1560 overgaat van het
Protestantse naar het Katholieke geloof. Meneer
Harline zal uitleggen hoe iemand uit Californië ertoe
komt om een boek over deze beroemde Boxtelaar te
schrijven. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen,
dus als u altijd al meer had willen begrijpen van de
spannende tijd rond 1560 is 8 november DE  gelegen
heid om een kenner daarover te bevragen.

over de auteur.
Craig Harline, geboren en getogen in Californië,
schrijft en doceert voornamelijk over het religieus
leven in West-Europa tijdens de Reformatie. Hij is
hoogleraar aan de Brigham Young University.

Het boek is deze avond te koop voor €24,95 en wordt
desgewenst door de auteur gesigneerd

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


