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Donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel.

Vrouwen in habijt
Een rijk geïllustreerd verhaal door Guus Bekooy

Het oudste klooster in Nederland van de evangelisch
christelijke clarissenorde is Sint-Josephsberg in
Megen Noord-Brabant.
In 1721 vestigden zich in die toen godsdienstneutrale
enclave de vrouwelijke religieuzen die uit het Boxtelse
klooster Sint-Elisabethsdal verdreven waren door de
toenmalige ‘protestantse’ gezagsdragers.
In het symposium op maandag 29 oktober 2018 wordt
een belangrijk deel van het kloosterarchief gedigitaliseerd ontsloten, met Heemkunde Boxtel als één van
de dragende instanties.
Eind jaren ‘50 van de 20ste eeuw raakte Guus Bekooy
geïnteresseerd in het leven binnen deze Megense
kloostergemeenschap. Dat speelde zich, verborgen
voor de buitenwereld, af achter dikke muren en symbolisch traliewerk. Zijn interesse had aanvankelijk een
privékarakter: zijn oudste zus was bij de clarissen ingetreden. Maar ook vakmatig begon het te kriebelen:
Guus volgde een beroepsopleiding in doelgerichte
communicatie. Wat bezielde die vrouwen om zo mystiek te leven? Waarom (en hoe) in geheimzinnige afzondering? Werd het geen tijd voor meer openheid,
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duidelijker getuigenis, antwoord op vragen en geruchten?
Dit leidde tot een communicatieplan, zónder budget.
Fotografie… dat was in 1960 de meest haalbare en geloofwaardige manier om de werkelijkheid in beeld te
brengen. Beelden kunnen immers overtuigender zijn
dan woorden. De jonge abdis van de communiteit wist
het bestuur positief te stemmen. Even later gaf ook de
bisschop zijn akkoord - en mocht Guus Bekooy, als 23jarige jongeling, zélf achter slot en grendel met zijn
kleinbeeldcamera.
Het resultaat groeide tot een opzienbarende stroom
publicaties, ook buiten de Nederlandse grenzen, die
nog steeds enigszins voortsuddert. De complete fotocollectie is sinds 1997 in het bezit van het Museum
voor Religieuze Kunst in Uden, waar al verschillende
exposities eraan zijn gewijd. Voor de moderne clarissen van Megen is dit inmiddels ‘oude koek’, maar terugkijken blijft boeiend.
Op donderdag 29 november neemt Guus Bekooy ons
bij Heemkunde Boxtel mee in zijn belevenissen van
1961-1963. Met een ‘uit eigen hand’ rijk geïllustreerd
verhaal.

Korte berichten
Bent u lid van de Rabobank?
Ja? Dan kunt u meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank keert €200.000,- uit en Heemkunde
Boxtel kan daar ook een deeltje van krijgen.
Maar dan moet u als lid van de Rabobank wel stemmen.
Vorig jaar heeft Heemkunde Boxtel een bedrag van
€300,- uit dat fonds gekregen. Dit jaar willen we dat geld
gebruiken voor de verbouwing van ons Heemkundearchief. Het archief bevindt zich nu nog in de kelder van
het gemeentehuis in Liempde. Binnenkort zal het verhuizen naar de zolder van de Heemkamer, achter het
kantoor van de VVV aan de Markt.
Leden van de Rabobank ontvangen rond 15 november
2018 per post een unieke code waarmee zij kunnen
stemmen. Vanaf 15 november mag u uw maximaal 2
stemmen uitbrengen op Heemkunde Boxtel. De overige
drie stemmen kunt u verdelen aan een andere club van
uw keuze. Heemkunde Boxtel rekent op u.

Symposium Megen
In een overvolle kapel van de zusters Clarissen in Megen
werd op 29 oktober symbolisch het gedigitaliseerde archief van de zusters Clarissen uit Boxtel ontsloten. Dit
alles werd omlijst met meerdere sprekers, muziek en
feestelijke hapjes. Het oudste archiefstuk dateert uit
1390 en het jongste uit 1719, het jaar waarin de Boxtelse Clarissen zich in Megen vestigden. Het initiatief tot
ontsluiting is genomen door pater Hans de Visser. Het
gaat om 195 oorkonden, gefotografeerd door Rini van
Oirschot en Christ van Eekelen, terwijl Geertrui van
Synghel van elke oorkonde een regest (samenvatting)
heeft gemaakt. Daardoor is het archief ook toegankelijk
voor mensen die het lezen van oud schrift niet zo goed
beheren. De foto’s en regesten zijn toegankelijk via de
website van BHIC www.bhic.nl en Heemkunde Boxtel
https://heemkundeboxtel.nl/dorpsgeschiedenis/religieuze-enkerkelijke-geschiedenis/kloosters/clarissen/regesten

Oproep!
Wie komt onze reiscommissie versterken?
De reiscommissie bestaat uit drie heemkundeleden,
Jolande Tiellemans, Wilbert Steenbakkers en een opvolger voor Joop Schuller, die dit jaar afscheid heeft
genomen. In januari al wordt een begin gemaakt met
brainstormen waar de volgende reis naar toe gaat. In
juni/juli moet de bestemming bekend zijn en tot september heeft de commissie dan nog de tijd om de
puntjes op de i te zetten. Wilt u ook deel uitmaken van
deze commissie en meedenken en -regelen, neem dan
contact op met Wilbert Steenbakkers, voorzitter van
heemkunde Boxtel, via
voorzitter@heemkundeboxtel.nl Zijn er meer gegadigden, dan zal het Heemkundebestuur een voordracht
doen aan de reiscommissie.
Archief Stapelen
In augustus hebben de paters Assumptionisten na ruim
100 jaar Kasteel Stapelen verlaten. Voor de in het kasteel aanwezige archieven hebben Jan van Homelen en
Hanneke van der Eerden passende bestemmingen gezocht. Het archief van de kloostergemeenschap gaat
naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en
naar het moederhuis van de Assumptionisten in Frankrijk. De oude charters en archiefstukken zijn als aanvulling van het reeds daar aanwezige archief naar het
BHIC gegaan, zie Huis Stapelen in Boxtel, 1294-1879 op
de website www.bhic.nl De paters Assumptionisten
hebben niet stilgezeten en veel archiefonderzoek gedaan. Het betreft mappen met onder meer informatie
over het kasteel, de heren van Boxtel, de familie Mahie, genealogieën, en de geschiedenis van Boxtel. Deze
mappen zijn overgegaan naar onze Heemkunde Boxtel
en zijn binnenkort te raadplegen in onze heemkamer.

Boekpresentatie Natuurwerkgroep Liempde
‘Verborgen middeleeuwen in Het Groene Woud’
Dit boek over de grenswallen in de leembossen van Het
Groene Woud gaat over een welhaast onzichtbaar verschijnsel. Ze maken al eeuwenlang onopvallend deel uit
van het Brabantse cultuurlandschap. Dat wat bijna onzichtbaar is – de grenswallen – wordt door dit boek
zichtbaar, waardoor alles wat op het eerste oog vanzelfsprekend lijkt, uitzonderlijk wordt.
De presentatie vindt plaats op 3 november 2018. Het
boek is te koop bij https://www.picturespublishers.nl
voor €24,95
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Vooruitblik naar 2019
Lezingen in zaal Rembrandt
17 jan.
Ad Rooms
21 feb.
Ineke Strouken
11 apr.
J. Verspay
26 sept.
Bas Aarts
24 okt.
Dik Bol
28 nov.
Cor van Oosterhoud

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 Wordbestand en voeg daar eventuele foto’s bij.

Colofon
VOORZITTER:
Wilbert Steenbakkers
Kennedystraat 14
5298 TR Liempde
Telefoon: 06-55515561
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

PENNINGMEESTER
Nellie van den Brandt-Boselie
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Telefoon: 0411-678303
Rek.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

Grote gezinnen
Culinair erfgoed
Archeologie in Aarle
Motteburcht
Archeologie in Boxtel
Gevelstenen

Ledenvergadering
21 mrt.
Algemene Ledenvergadering en uitreiking
Heemkundepluim
Excursies
13 febr.
Bezoek aan de Tweede Kamer
21 sept.
grote bus excursie (bestemming nog onbekend)

Excursie naar de Tweede Kamer in den Haag
Heemkunde Boxtel organiseert 13 februari 2019 een bezoek aan het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur
vertrek parkeerplaats Hoogheem
(terrein oude sporthal Beneluxlaan)
13.00 uur:
Aankomst Tweede Kamer (via bezoekersingang Lange Poten 4) + Welkom
13.30-14.15 uur: Ontvangst met koffie/thee + Gesprek
met CDA Tweede Kamerlid
René Peters
14.15-15.30 uur: Rondleiding Tweede Kamer
15.30-16.00 uur: Plenaire zaal (publieke tribune)
16.00 uur:
Einde
18.00 uur
Terug in Boxtel
Heemkundeleden reizen in stijl.
Dus hebben we een historische bus geregeld.
Een Zwitserse postbus van het merk FWB type C40U die
uit 1958 stamt en uitermate geschikt is voor personenvervoer, omdat hij voldoet aan alle eisen van de wet personenvervoer.
U kunt zich opgeven voor deze reis en betaalt een eigen
bijdrage van €25,00 per persoon.
(ook zij die al te kennen gegeven hebben interesse te
hebben, dienen zich nogmaals op te geven)
*
Maak €25,00 over op rekeningnummer
NL79 RABO 0128 7128 80, t.n.v. Heemkundekring
Boxtel ( een treinkaartje is 50% duurder) EN
*
Stuur mail naar secretaris@heemkundeboxtel.nl
met de volgende gegevens in verband met de toegangsregeling in het gebouw van de Tweede
Kamer. (een telefoontje mag ook)
*
Voorletters, achternaam en geslacht M/V
Het maximum aantal bezoekers is gesteld op
25 en de reis kan alleen doorgaan bij voldoende
deelname

