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Mgr. Bekkers
Lezing door Wim van Kreij
Dinsdag 26 september 2017, om 20.00 uur in
zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 Boxtel
Wilhelmus Marinus
Bekkers
(SintOedenrode, 20 april
1908 – Tilburg, 9 mei
1966) was een Nederlands
roomskatholiek bisschop.
Bekkers (onder vrienden: Rinie) werd in
1957 coadjutor en
titulair-bisschop van
Thasos. Hij was bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch van 27
juni 1960 tot 9 mei 1966.
Bekkers begon zijn loopbaan in 1933 als kapelaan
in een arbeidersparochie te ‘s-Hertogenbosch.
Vanaf 1939 was hij rector van verschillende instituten. In 1956 was hij korte tijd pastoor te Tilburg
voordat hij in 1957 benoemd werd tot coadjutor
van mgr. Wilhelmus Mutsaerts, zijn voorganger als
bisschop van 's-Hertogenbosch. Bekkers koos een
wapenspreuk die hem kenmerkte: Caritas pro armis, de liefde als wapen.
Monseigneur Bekkers, van huis uit een eenvoudige, vrome boerenzoon, betoogde modernistische
opvattingen in verschillende morele kwesties. Volgens Bekkers moest de Kerk niet een strenge moraal voorschrijven, maar tegemoetkomen aan de
wensen van de gelovigen. Zijn opvattingen werden
meer ingegeven door pastorale overwegingen dan
door wetenschappelijke bezinning. Spraakmakend
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was zijn mening over de geboorteregeling die hij
verwoordde op 21 maart 1963. Bekkers vond dat
gelovigen zelf moesten beslissen over het gebruik
van de anticonceptiepil. Zonder het woord
'anticonceptiepil' te gebruiken, benadrukte Bekkers dat ouders hun eigen geweten moeten volgen
bij het bepalen van het kindertal.
Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode heeft een boeiende lezing samengesteld met dia’s over het leven
en werken van Bisschop Bekkers. In de lezing zijn
naast veel foto’s diverse filmfragmenten opgenomen over zijn installatie, diverse Brandpunt t.v.uitzendingen en bij “Mies Bouman in de stoel”
waarin Bisschop Bekkers zelf aan het woord komt.
Ook van de uitvaart en begrafenis zijn filmfragmenten opgenomen. Hij heeft in zijn lezing ook de
installatierede van de Nieuwe Bisschop Mgr. G de
Korte opgenomen.

Drukte bij de begrafenis van bisschop Bekkers
op 15 mei 1966 in St. Oedenrode

Excursiereis naar Duitsland: Essen
Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse bus-excursie op zaterdag 23 september 2017

PROGRAMMA
08:00 uur

Vertrek van de bus vanaf parkeerterrein Gasterij De Bourgondiër,
Bosscheweg 133 5282 WV Boxtel

09:00 uur

aankomst restaurant Van der Valk te Venlo voor koffie met Limburgse vlaai

09:45 uur

vertrek vanaf parkeerterrein restaurant Van der Valk

11:00 uur

aankomst Zollverein te Essen ( hier wordt ook de lunch gebruikt)

13:50 uur

vertrek naar Villa Hügel

14:30 uur

aankomst villa Hügel

16:00 uur

vertrek vanaf parkeerplaats villa hügel

16:45 uur

aankomst Burg Linn

17:30 uur

vertrek Burg Linn richting Boxtel

19:00 uur

diner bij restaurant De Bourgondiër te Boxtel

Denk aan het meenemen van paspoort of identiteitsbewijs
Aanmelden en kosten
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze leden € 70,Alleenstaande leden kunnen een vriend(in) of kennis meevragen.
In deze reis is inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie/thee en vlaai, entreeprijzen, gidsen en een
afsluitend diner.
Aanmelden via reis@heemkundeboxtel.nl
of 0411-672939 Joop Schuller of 06-38598272 Jolande Tiellemans.
Betaling door overmaking van €70,- per persoon op rek. NL79RABO0128712880 t.n.v. penningmeester
Heemkunde Boxtel. U bent definitief ingeschreven als deelnemer na overmaking van het bedrag.
Onze bus vertrekt om 08:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Gasterij De Bourgondiër, Bosscheweg 133
5282 WV Boxtel. U kunt hier uw auto/fiets de gehele dag parkeren.
Als afsluiting van de dag is er een diner bij Gasterij De Bourgondiër. Het diner is inclusief koffie en één
consumptie. Na het diner gaat u van hieruit weer huiswaarts.
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ZOLLVEREIN IN ESSEN
UNESCO-WERELDERFGOED

Toen de voormalige Zeche Zollverein in Essen nog
in bedrijf was, werd ze de ‘mooiste mijn ter wereld‘ genoemd. Tegenwoordig is het industriële
erfgoed Zollverein de eerste en tot nu toe enige UNESCO-werelderfgoedlocatie in het Ruhrgebied. Jaarlijks trekt het 1,5 miljoen bezoekers. De
mijn en de cokesfabriek zijn iconen van moderne
industriearchitectuur. Beleef geschiedenis, design,
tentoonstellingen, culturele evenementen, gastronomie en nog veel meer in een fascinerende omgeving.

U kunt een wandeling maken met een Nederlandstalige audiogids
De weg gaat door de authentiek behouden gebleven bovengrondse gebouwen van Zollverein
Schacht XII. Naast de indrukwekkende zakelijke
architectuur leert u de techniek en het werk in de
mooiste en ooit grootste en meest productieve
steenkoolmijn van de wereld kennen. Van de
schachtinstallatie waar de kool binnenkwam volgt
u de kool op zijn weg door de zeefinstallatie waar
de kool gezeefd werd tot aan de verwerking en
verlading in de koolwasserij. Tegelijk ontdekt u de
sporen van de mijnwerkers en leert op die manier
diens werk- en levensomstandigheden kennen. Op
het buitenterrein krijgt u interessante informatie
over de architectuur, natuur en de detailrijke proces van wandel en veranderingen van Zollverein
van mijn tot moderne cultuurlocatie.
Voor de verbouwing tot museum maakte de Nederlandse architect Rem Koolhaas het masterplan.
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Op het Zollverein zijn verschillende mogelijkheden
waar u op eigen gelegenheid kunt lunchen.
In de loop van de middag vertrekken we naar de
andere kant van de stad Essen en bezoeken we
villa Hügel.
Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach en Berthold
Beitz

Villa Hügel is een classicistisch landhuis dat in de
jaren 1870-1873 is gebouwd in het stadsdeel Bredeney van de Duitse stad Essen. De enorme villa werd gebouwd in opdracht van de fabrikantenfamilie Krupp en werd door drie generaties
Krupp bewoond. De villa heeft 269 ruimtes, 8100
m² woon- en gebruiksoppervlakte en ligt in een 28
hectare groot park op een prominente plek in
het Ruhr dal en aan de Baldeneysee. Sinds 1955 is
het geopend voor bezoekers
We bezoeken deze villa onder leiding van een Nederlandstalige gids

Op onze terugreis naar Boxtel maken we een tussenstop in Krefeld, in de omgeving van Burg Linn.
Om 19:00 uur worden we aan tafel verwacht van
Gasterij De Bourgondier in Boxtel.
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Busje komt zo
Door Hanneke van der Eerden
Eén van de tradities van onze heemkundekring is
het organiseren van een jaarlijkse busreis. Het
doel moet altijd historisch en onderhoudend zijn,
waarbij vele kerken, musea en kastelen in zowel
ons eigen land, als in België en Duitsland, op het
reisprogramma hebben gestaan.
Nadat het reisgebed door voorzitter Dorenbosch is
uitgesproken, vertrekt de eerste bus in 1949 naar
het Openluchtmuseum in Arnhem en het Cunenmuseum in Oss. Het programma is meestal overvol, en voor winkelen en lunchen wordt geen tijd
vrijgemaakt, want iedereen neemt gewoon de boterhammetjes van thuis mee. Op onze heemkundesite is het overzicht van alle excursiedoelen
sinds 1949 nog eens na te lezen: http://
heemkundeboxtel.nl/vereniging/excursies/
excursies-sinds-1949/
Vanaf 1991 neem ik deel aan het bestuur en ben
ik ingezet bij de reisvoorbereiding. Het reisdoel
van dat jaar staat al vast: Leuven. Elke reis wordt
door de reiscommissie voorbereid en ter plekke
bekeken om niet voor verrassingen te staan. Zoals

het voorproeven van de plaatselijke gebaksspecialiteiten, om maar een zware taak te noemen. De
voorbereiding is heel gezellig en ontspannen,
want op de dag zelf voelen we toch de verantwoordelijkheid voor die volle bus, komen alle leden weer heelhuids thuis …..
Samen met Marianne de Man, en later Joop Schuller en Jolande Tiellemans volgen de voorbereidingen voor nog 25 reizen. We evolueren met de tijd.
Om enkele aanpassingen te noemen: we kiezen
voor kleinere plaatsen omdat de bus nergens
meer in het centrum van de steden mag komen;
we vertrekken later omdat op zaterdag om 10 uur
alles nog gesloten is; en rijtijden dwingen ons om
tijdig in Boxtel terug te zijn en in Boxtel zelf te dineren. Verder worden de uitnodigingen voor de
reis steeds mooier en kleurrijker, met dank aan de
digitale mogelijkheden.
Met Roermond als mijn 26e reisdoel is nu voor mij
de tijd gekomen om het stokje aan een ander over
te geven. Ik wens de reiscommissie veel inspiratie
en u allen nog vele mooie, gezellige reizen!

Heemkunde Boxtel lanceert
nieuwe website

gidsen; van politieke geschiedenis tot kaarten en
plattegronden. Alles is overzichtelijk te raadplegen. Via het hoofdstuk ‘ Heemwinkel’ kunt u ook
de ‘Boekenbank’ raadplegen. Hier vindt u een
overzicht van heel veel boeken, die Heemkunde
Boxtel rijk is. Veel van die boeken zijn weer in te
zien
in
de
Heemkamer,
die u vindt achter de VVV. De
website is te
bekijken op de
pc, tablet en
smartphone
bereiken via:
www.heemkundeboxtel.nl

Op maandag 10 juli is de nieuwe website van
Heemkunde Boxtel geruisloos online gegaan.
Al vele jaren heeft Heemkunde Boxtel een website, die heel veel geraadpleegd wordt.
En de enthousiaste leden blijven maar nieuwe gegevens op die site plaatsen.
Dan komt er een moment, dat hij niet meer goed
toegankelijk is. Daar is nu een eind aan gekomen.
De nieuwe website heeft een moderne uitstraling
door het gebruik van afbeeldingen.
U vindt hier zeer veel wetenswaardigheden van en
over Boxtel. Van archeologie tot oude gemeente-
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Cursus Petrus-o-logie
Heemkunde Boxtel organiseert een cursus
‘ Petrus-o-logie’.
Het doel van de cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de (bouw)historie van de basiliek.
Maar ook van zijn gebruikers, de bedienaren en
natuurlijk het Bloedwonder dat omstreeks 1380
plaatsvond.
De vijf cursusavonden worden gegeven in de
Schakel van de Protestante Kerk, Clarissenstraat
18. Vanuit de Schakel heeft u ook een mooi zicht
op de St. Petrusbasiliek. De opzet was aanvankelijk om in het voorjaar van 2017 te starten. Door
vakantie en voorbereidingen is nu gekozen voor
het najaar 2017
Robert Zwanenberg vertelt op 2 oktober alles (en
meer) over de glas in lood ramen van de basiliek.
Op 16 oktober en 13 november vertelt pater Hans
de Visser over de bedienaren van de kerk tot
1648. Op 27 november legt Christ van Eekelen
veel uit over de relatie tussen de basiliek en de
Heilig Bloeddoeken. En op 11 december sluit Wies
van Leeuwen af met de fasering van de bouw en
vergelijkingen met de Sint Jan en andere kerken.
De avonden duren twee en een half uur en bieden
een diepgaande kennis over gebouw en historie.
De kosten bedragen 65 euro per persoon inclusief
koffie/thee en een syllabus.
Om de cursus interactief te houden kunnen we

maximaal 15 cursisten toelaten.
Tot 1 september kunnen belangstellenden zich
opgeven bij
secretaris@heemkundeboxtel.nl . Mochten er zich
meer cursisten opgeven dan dat er cursusplaatsen
zijn, zullen we op 4 september door loting bepalen
wie in 2017 kunnen deelnemen aan deze cursus.
Zij die zich reeds opgegeven hebben, hoeven niet
opnieuw te reageren. Wel degene die in oktober/
november 2016 enkel hebben aangeven belangstelling te hebben.
Coördinator cursus: Dik Bol

——————————————————-

Neem ook eens een kijkje op onze Facebook pagina. Dan blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
https://www.facebook.com/heemkundeboxtel/

Loop eens binnen in de Heemkamer op donderdagavond of vrijdagmorgen.
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Archeologie Hotspot ook in Boxtel

Indien onbestelbaar:
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel

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.
Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
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
Tek.nr.: NL79 RABO 0128712880 t.n.v. Heemkundekring
Boxtel

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Christ van Eekelen
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
Telefoon: 0411-675818
Website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl

REDACTIE:
Christ van Eekelen
Hanneke van der Eerden

REDACTIEADRES:
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Na Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, 'sHertogenbosch en Eindhoven krijgt Boxtel ook een
Archeologie Hotspot. Het Oertijdmuseum zorgt
voor de ruimte,
en heemkundigen/vrijwilligers
in de archeologie zorgen voor
materiaal
en
uitleg.
Het doel van de ArcheoHotspots is het verbreden
en versterken van het draagvlak voor archeologie
in Nederland. Dit wil men enerzijds bereiken door
verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten. Anderzijds door
archeologie voor iedereen tastbaar en toegankelijk
te maken. De hotspots zijn knooppunten van kennis en ontmoetingsplaatsen voor liefhebbers van
de archeologie: vrijwilligers en professionals, geïnteresseerden, studenten en scholieren komen hier
bij elkaar.
De hotspots zijn bedoeld om het werk van archeologen zichtbaarder en toegankelijker te maken.
U kunt er terecht om te kijken en zelf te helpen bij
het schoonmaken, sorteren, en documenteren van
vondsten. Ook helpen de vrijwilligers u om de ouderdom te bepalen van de vondsten die u meebrengt. Vanaf 15 oktober 2017 in het Oertijdmuseum Bosscheweg 80.
Zie ook op internet: archeohotspots.nl

