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Donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel.

Het Gezin XXL

Foto: Harrie Janssen, collectie: Piet van Oers en Roger van Laere

Een lezing over grote gezinnen door Ad Rooms

Vlnr: Stien, Riet, Mieke, Wim, Bert, Jan, Gerard, Tonnie, Betsie, Harrie, Herman en Frans Schellekens

Grote gezinnen
De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis van
hele grote gezinnen. Waarom zijn ze ontstaan, wat zijn
daarvoor de verklaringen, hoe groot was de invloed
van de kerk daarop en welke andere oorzaken speelden een rol?
Aan de orde komt verder hoe grote gezinnen leefden.
Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader en
de kinderen zelf hun eigen jeugd? Hoe ging dat aan
tafel, welke afspraken waren er? Hoe reageerde de
buitenwacht? Welke afspraken golden en hoe en waar
sliepen ze allemaal? Wat kwam er op tafel. Hoe werd
de zaak financieel gerund en wat gebeurde er met verjaardagen en op andere feestdagen?
Hoe verliep der dagelijkse gang van zaken en was er
voldoende kleding? Droegen de gezinsleden elkaars
schoenen? Hoe ging dat met baden en wassen? Hoe
vermaakten ze zich en gingen ze wel eens op vakantie?
De lezing geeft op al deze vragen wel een antwoord, al
was het wel zo dat er op grote gezinnen geen sjabloon
is te leggen. Overal werd er wel anders met bijvoorbeeld veel mensen aan tafel om gegaan, maar duidelijk
is wel dat er heel creatief met problemen werd om
gesprongen.
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De lezing geeft ten slotte een beeld van grote gezinnen
nu? Bestaan ze nog dan? En het antwoord is: ja!
En uiteraard komen ook het boek Gezin XXL en de geslaagde en drukbezochte tentoonstelling over het onderwerp in het Noordbrabants Museum in Den Bosch
aan de orde.
Ad Rooms
Sinds eind 1995 schrijft Ad Rooms over het rijke roomse leven. Het plan was daarover een serie van vijf verhalen te maken, maar er kwamen zoveel enthousiaste
reacties van lezers dat het er al snel tien werden. Stoppen was niet meer mogelijk en nog altijd staat de rubriek wekelijks in BN/DeStem. Er zijn intussen meer
dan zeshonderd afleveringen gemaakt en nog steeds
blijven de reacties binnen stromen.
Ad Rooms was aanvankelijk geen
deskundige op het gebied van het
katholieke geloof uit die tijden van
weleer, maar de afgelopen jaren is
hij wel een kenner geworden van
alles wat met het rijke roomse leAd Rooms
ven te maken heeft.

BeeldbankBoxtel
Heemkunde Boxtel heeft een enorme schat aan beeldmateriaal verzameld op beeldbankboxtel.
Deze beeldbank telt bijna 18.000 foto’s. Veel van deze foto’s komen uit het archief van Heemkunde Boxtel, van de
gemeente Boxtel, de paters Assumptionisten en van veel Boxtelaren, die de weg naar Heemkunde Boxtel hebben
gevonden.
Ook u kunt uw oude foto’s laten scannen en op de beeldbank laten plaatsen. Heeft u nog een schoenendoos met
oude foto’s? Misschien wel overgehouden na het overlijden van ouders of schoonouders en weet u niet wat daarmee te doen? Wellicht zijn de foto’s ook interessant voor andere Boxtelaren, die herinneringen willen ophalen of
gewoon oud-Boxtel nog eens willen zien.
Neem contact op met Christ van Eekelen via foto@heemkundeboxtel.nl of via een telefoontje naar 0411-675818.
In deze nieuwsbrief vindt u een paar foto’s uit de laatste aanwinst van de beeldbank.
U kunt de beeldbank bezoeken via www.beeldbankboxtel.nl
(waarschuwing: neem er de tijd voor. Als u er eenmaal aan begonnen bent, kunt u niet meer stoppen)

Hkb18602
Een van de eerste foto’s van de paters Assumptionisten op
het kasteel Stapelen. De foto werd in 1915 gemaakt op de
binnenplaats van het kasteel. Het zijn de leraren van het
alumnaat/missiehuis. In het midden zit pater Louis-Atoine
Verhaegen, de oprichter van de paters Assumptionisten in
Nederland

Hkb17375
Deze groepsfoto werd door P.H. van Bemmel uit Eindhoven gemaakt op 10 mei 1885 en siert het familiealbum van de familie Van Boeckel-van Rumpt.

Hkb17438
Nog een foto uit het familiealbum van Van Boeckel-van
Rumpt. Dit keer een foto die gemaakt werd op 11 november 1895. De foto werd genomen ter hoogte van
de huidige villa Nimrod, die toen nog niet bestond. We
zien de inhuldiging van de nieuwe burgemeester, Frans
Stael

Hkb18008
De bereden groep van de Rijkspolitie gaat zich vestigen
in de voormalige Marechausseekazerne en presenteert
zich op 5 juni 1951 te paard met geheven sabel aan burgemeester Van Helvoort
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Indien onbestelbaar:
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel

HEEMKUNDE BOXTEL WINT KNIPPENBERGPRIJS
Het onderwijsproject van Heemkunde Boxtel “De SintPetrus. Basiliek met een kleurrijk verleden” heeft de
prestigieuze
Knippenbergpenning
gewonnen.
De Knippenbergprijs wordt elke twee jaar uitgereikt met
een steeds wisselend thema. Voor 2018 is gekozen voor:
Volksdevotie. Er waren negentien inzendingen. Het
hoogste aantal in de geschiedenis van de prijs. De jury
koos uit deze 19 inzendingen 3 genomineerden.
WINNAAR
Op 17 november werd in de raadszaal van het oude gemeentehuis van Oisterwijk bekend gemaakt dat de prijs
gewonnen is door de projectgroep Visualisatie canon van
Boxtel van Heemkunde Boxtel.
Naast de Knippenbergpenning is er ook een geldbedrag
van €1000,- aan verbonden.

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
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Telefoon: 06-55515561
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

PENNINGMEESTER
Nellie van den Brandt-Boselie
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SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Christ van Eekelen
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5283 ME Boxtel
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REDACTIE:
Christ van Eekelen
Hanneke van der Eerden

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

Hans de Visser, voorzitter van de werkgroep, ontvangt uit
handen van bisschop De Korte de Knippenbergpenning en een
cheque van 1000,-. Hij wordt gefeliciteerd door Henk Helligers, voorzitter van Brabants Heem

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Wij deden mee en u heeft op
ons gestemd. De 125 stemmen
die op Heemkunde Boxtel werden uitgebracht leverden het
bedrag van €517,78 op. Hartelijk dank voor uw stem

Vooruitblik naar 2019
Lezingen in zaal Rembrandt
17 jan.
Ad Rooms
21 feb.
Ineke Strouken
11 apr.
Johan Verspay
26 sept.
Bas Aarts
24 okt.
Dik Bol
28 nov.
Cor van Oosterhoud

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)

