Juryrapport Heemkundepluim 2015
Motivatie
De Heemkundekring Boxtel is opgericht in 1941. Een van de doelen van de vereniging is het
in brede kring wekken en bevorderen van belangstelling voor het eigene van Boxtel. Daartoe
behoren het bewaren en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, roerende en
onroerende goederen, voorwerpen, monumenten, volkstaal, gebruiken en oudheidkundige
gegevens.
Om deze richtlijnen extra te onderstrepen en onder de aandacht te brengen heeft het
bestuur van de Heemkundekring Boxtel een prijs in het leven geroepen: de
Heemkundepluim. Met het toekennen van de prijs wil het bestuur van de Heemkundekring
Boxtel bij de Boxtelse bevolking respect en waardering kweken voor het Boxtelse erfgoed,
en tevens voor de personen en instellingen die op een bijzondere manier met dit erfgoed
omgaan.
Frequentie
Het ligt in de bedoeling de prijs jaarlijkse toe te kennen.
Prijs
Aan de prijs is een beeldje verbonden. Het beeldje is gemaakt door de Boxtelse kunstenaar
Paul Simons. Het stelt een sleutel voor en de letters HB, die staan voor de Heemkundekring
Boxtel.

Juryleden
De jury bestaat uit dhr. Leo van den Langenberg, mw. Hanneke van der Eerden,
Keuze
De Heemkundepluim wordt in 2015 toegekend aan Nijs van Hekezen, eigenaar van Villa
Catharina, en zijn vrouw Bibi van der Veen. Dit beeldbepalend gemeentemonument ligt aan
de toegangsweg in Boxtel aan de Bosscheweg 85. Het pand is in eclectische stijl in 1899
gebouwd door Jan van der Eerden, die de villa naar zijn zuster Cato de naam Villa Catharina
gaf. Het pand kende de afgelopen eeuw verschillende bewoners, waaronder twee
burgemeesters en drie horecaondernemers. In 1993 werd het pand door de gemeente
Boxtel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Nijs van Hekezen kocht de villa in 2003 en restaureerde het monument, samen met zijn
vrouw Bibi van der Veen, in oude luister, met veel gevoel voor detail en met behoud van
authentieke elementen. Het nieuw gebouwde koetshuis en badhuis passen prima bij de
uitstraling van het monumentale pand en versterken het geheel. Het naastgelegen weiland
werd voorzien van een poel en tot aan de Dommel lopen, eveneens beeldbepalende,
Lakenvelder koeien.
De jury heeft grote waardering voor alle inspanningen van de eigenaren om dit grote en
onderhoudsgevoelige complex te bewaren voor de toekomst. De villa had niet in betere
handen terecht kunnen komen.
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