Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Nieuwsbrief

Lezing over Beugelen
Eén van onze leden, André van der Pasch, is een fa
natiek beoefenaar van de oude sport beugelen.
Samen met Jan Klerken probeert hij ons daar tijdens
onze volgende lezing even enthousiast voor te
maken. De lezing is op dinsdag 17 maart 2015 om
20.00 uur in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 in
Boxtel.
De beugelsport wordt in Nederland al zeker sinds de
14e eeuw beoefend. Thans is het een gemakkelijk
toegankelijke sport, die door jong en oud en zowel
mannen als vrouwen kan worden gespeeld. De sport
wordt hoofdzakelijk in Brabant en Limburg, zowel re
creatief als in competitie verband, beoefend. In totaal
zijn er 35 verenigingen, die zich hebben aangesloten
bij de Nederlandse Beugelbond.

De lezing wordt verzorgd door Jan Klerken uit Tegelen,
beugelspeler en auteur van het boek ‘Beugelen,
klassieker onder de sporten’, met medewerking van
ons heemkundelid André van der Pasch, lid van
beugelclub ‘De Klöskes’.Tijdens de lezing wordt inge
gaan op de historie en de beoefening van de beu
gelsport, en het ontstaan van beugelclub ‘De Klöskes’
www.liempdebeugelen.nl
www.beugelen.nl

In Liempde wordt aan de Oude Dijk 21 al meer dan
30 jaar de beugelsport beoefend. De Liempdse
beugelclub draagt de naam ‘de Klöskes’. Deze naam
is bij de oprichting in 1985 gekozen als eerbetoon aan
de kinderen Van der Velden, die altijd in dit huis op
de Oude Dijk 21 hebben gewoond. Het gezin Van der
Velden bestond uit 2 jongens en 3 meisjes, die hun
leven lang als vrijgezel bij elkaar zijn gebleven. Na hun
dood hebben ze hun bezittingen aan de Liempdse
gemeenschap nagelaten. Hun opa was Nicolaas /
Klaas / Klaoske van der Velden, waardoor de naam
‘De Klöskes’ is ontstaan. Dorus, de oudste zoon,
beugelde op de boerderij en heeft in principe de kiem
gelegd voor de latere beugelactiviteiten in Liempde.
De beugelsport wordt tegenwoordig hoofdzakelijk op
binnenbanen gespeeld. Een baan bestaat uit een
stevige lemen vloer van 10 bij 5 meter, met daarop
een fijne laag grind. Rondom de baan zit het publiek
dat de wedstrijden op de voet kan volgen. Er wordt
door twee teams gespeeld, en elk team speelt met
twee gekleurde ballen van 4 kg. De beugel staat op
twee derde van de lengte van de baan. Om punten
te halen wordt de bal met een houten schopje, ofwel
sleger genoemd, door de beugel gespeeld. Met de
eigen bal mag ook de bal van de tegenspeler weg
gestoten worden. Echte beugelaars scoren niet al
leen zelf, maar proberen ook scoringskansen van de
tegenstander om zeep te helpen.
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Kleine boefjes en grote criminelen veilig achter slot en grendel in het BHIC

100.000 Brabantse boeven op internet
Ruim 250 mensen hebben zich de afgelopen maanden enthousiast beziggehouden met het opsporen van
boeven uit de gevangenisregisters van het BHIC. Dankzij dit unieke crowdsourcingsproject zijn de oude in
schrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1925 vanaf nu online doorzoek
baar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Dat betekent meer dan 100.000 registraties van kleine
boefjes en grote criminelen op www.bhic.nl/stamboom.
Gevangenisregisters
Gevangenisregisters vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen uit de 19e en de eerste
helft van de 20e eeuw. Ze geven een zakelijke opsomming van gegevens van personen die in de strafinstel
lingen verbleven. De registers hebben vaak een nogal forse fysieke omvang, de informatie is er volgens een
bepaald model in kolommen opgenomen.
De Brabantse gevangenissen werden dan ook niet alleen bevolkt door Brabanders, maar door boeven van
heinde en verre. In de inschrijvingsregisters kon je tot voor kort echter alleen op datum zoeken, een digitale
naamindex was niet voorhanden.
Daar heeft het BHIC samen met vele handen verandering in gebracht. Letterlijk, want op de website Vele
Handen.nl kon iedereen helpen met het op naam toegankelijk maken van de gescande inschrijvingsregisters
van de Brabantse strafgevangenissen. Het fantastische resultaat na drie maanden is nu een online databa
se waarin iedereen op persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken van de grote strafgevange
nissen in 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven. Die database vind je hier: www.bhic.nl/stamboom (ga
naar ‘uitgebreid zoeken’ en vink de gevangenisregisters aan).

Heilig Bloedprocessie op Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Op vrijdag 13 februari 2015 om 10.00 uur werd de H. Bloedprocessie van Boxtel geplaatst op de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Plaatsing op de Nationale Inventaris is een vorm van erkenning, die vooral bedoeld is ter ondersteuning van
de activiteiten om de traditie van de H. Bloedprocessie ook voor de toekomst levensvatbaar te houden.
De Heilig Bloedstichting heeft volgens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed een
heldere voordracht ingediend en vindt het erg positief dat er nauw samengewerkt wordt met de Heilig
Bloedprocessie in Hoogstraten (België) en dat er onderling ervaring en kennis wordt uitgewisseld.
De traditie van de Heilig Bloedprocessie wordt breed gedragen door de Boxtelse samenleving. Om er voor
te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn is het van belang om de jeugd hierbij te betrekken. Het
scholenproject, dat de Heilig Bloedstichting in samenwerking met diverse (lokale) partners is gestart, vindt
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed een stap in de juiste richting. Plaatsing op
de Nationale Inventaris is hierbij een steun in de rug van de Heilig Bloedstichting.
De bekendmaking van de plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
vond plaats middels het uitreiken van een certificaat en een schildje met het logo van de Nationale Inven
taris door Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
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Kunstschilder Jan Kruijsen

Indien onbestelbaar:
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel

Colofon
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Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen
REDACTIEADRES:
Liempdseweg 3
5283 RB Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Een werkgroep o.l.v. Nel en Frank van Doorn is op zoek
naar schilderijen van Kruijsen. Niet alleen Jan Kruijsen,
maar ook zijn zoon Antoon en zijn dochter Maria. De
werkgroep heeft ook interesse in schilderijen, die ge
maakt zijn door de kunstinrichting ‘Peinture Bogaerts’.
Meerdere Boxtelse schilders, waaronder Jan Kruijsen,
Pierre Janssen, Franz Knirsch en Willem Schäffer, be
gonnen hun loopbaan bij deze kunstinrichting in de
Molenstraat. Frank gaat een boek schrijven over deze
'bijzondere' kunstschilder. Heeft u ook zo’n schilderij,
neem dan contact op met Nel of Frank van Doorn.
Een berichtje naar de redactie van de Nieuwsbrief
mag ook. Net als bij het project 'Pierre Janssen' zal
Rini van Oirschot zorg dragen voor de fotografie.

