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Privacy-beleid Heemkunde Boxtel
Heemkunde Boxtel verwerkt persoonsgegevens. Wij
willen u hierover graag zo volledig en transparant mogelijk informeren. In het statement van ons privacybeleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen
over de verwerking van uw persoonsgegevens door
Heemkunde Boxtel.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en uw leeftijd. Wanneer deze
gegevens (al dan niet in combinatie) naar u herleid
kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, dienen zij daar zorgvuldig mee om te gaan. Ook foto’s en
video’s worden beschouwd als persoonsgegevens.
Hoe Heemkunde Boxtel met uw gegevens omgaat kunt
u lezen in ons Privacy beleid, dat te vinden is op onze
website. www.heemkundeboxtel.nl/vereniging
Bent u niet in de gelegenheid het document op de
website te vinden kunt u aan de secretaris om een
papieren versie vragen. Het telefoonnummer van de
secretaris vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief

Excursie naar Provinciehuis en (mogelijk) de Tweede Kamer
Op 29 juni heeft Heemkunde Boxtel, op uitnodiging
van het CDA Statenlid Marianne van der Sloot, een bezoek gebracht aan het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.
Een rondleiding door het gebouw voerde ons naar de
bovenste verdieping, waar we bij prachtig weer een
mooi uitzicht hadden op de wijde omgeving. Verder
kregen we veel gedateerd materiaal te zien in de
atoomkelder onder het gebouw. We sloten af met het
bijwonen van een Statenvergadering. Althans een heel
klein stukje, net genoeg om de sfeer te proeven.
Mogelijk ligt er in het voorjaar 2019 een reis naar de
Tweede kamer in den Haag in het verschiet.

U kunt reeds aangeven of u daar ook aan deel wilt nemen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Hoeveel?
Dat is nog onbekend.

CDA-Statenlid Marianne van der Sloot heet Heemkunde welkom

Bezoek aan de atoomkelder

vergadering van de Provinciale Staten

Acht, Vader! Niet meer
Door Hans de Visser, Kapucijn

Deze tekst stond op een poster in de tijd van de drankbestrijding. Dit was niet de originele tekst. Feitelijk
luidde de slogan : ‘Ach, Vader, drink niet meer’. Een
oproep aan de drankverslaafden om te stoppen met
het drinken van alcohol. Maar iemand had achter het
woord ‘Ach’ een letter ‘t’ geschreven en het woord
‘drink’ weggewist. Voor nu is dat een ludieke woordcorrectie maar het drankprobleem was in de tweede
helft van de 19e en begin 20e eeuw een groot probleem
in vele gezinnen in Nederland. De oorzaken van dit
drankprobleem waren onder meer slechte leefomstandigheden in vele gezinnen, eentonig werk aan de lopende band en langdurige werkeloosheid. Vooral mannen grepen te veel naar de fles.
Allerlei instanties, waaronder katholieke organisaties
probeerden dit alcoholisme te bestrijden. Onder hen
was mijn medebroeder Kapucijn, Pater Ildefonsus
(Gerardus Kraan, 1875 geboren in Gouda – overleden
1930 te Helmond). Al snel na zijn priesterwijding werd
hij geconfronteerd met deze grote maatschappelijke
kwaal onder de Nederlanders die in Duitsland werkten.
Niet zelden werden deze arbeiders voor een gedeelte
van hun loon in alcohol ‘uitbetaald’. Met al zijn energie
zette hij zich in om deze kwaal te bestrijden. Hij nam

Ach! Vader niet meer

contact op met de bekende doctor Ariëns om ingelicht
te worden over zijn strijd tegen het alcoholisme. Ildefons, zoals zijn medebroeders hem noemden, heeft
heel zijn verdere leven vol overgave zijn ‘kruistocht’
tegen overmatig drankgebruik voortgezet. Vol vuur
riep hij andere mensen op mee ten strijde te trekken
om deze verslaving te bestrijden. Ieder die met hem
meedeed om alcoholisten van hun drank af te helpen
werd lid ‘van de blauwe knoop’. Dan werd een blauwe
knoop in het revers van een jas aangebracht.
Hij kreeg vele ‘strijdmakkers’ in zijn blauwe leger die
zich door zijn toespraken, zijn artikelen in kranten, tijdschriften en brochures en zijn optochten door dorpen
en steden inzetten om Nederland ‘droog te leggen’. Hij
stond bekend als ‘de blauwe pater’ en in Helmond
werd hij ‘de waterpater’ genoemd.
In dit artikel is een foto afgedrukt waarop Ildefonsus,
omringd door zijn trouwe volgelingen door Boxtel
trekt. Te midden van zijn volgelingen staat hij er zichtbaar duidelijk op. Hij weet zich te profileren. Dat zien
wij ook op de houtskooltekening van Ildefonsus, die tot
voor kort in het MuBO werd tentoongesteld. Ik meen
dat Jan Kruijsen hem uitstekend heeft gekarakteriseerd. Want volgens mij schrijft hij niet met zijn pen op
het papier maar hij krast zijn woorden erin om daarmee aan te geven hoezeer hij zijn woorden in de hoofden en harten van zijn toehoorders wil inprenten. Zijn
woorden zijn geen opwekkende woorden maar dominerende woorden.

Pater Ildefonsus getekend door Jan Kruijsen 1920. Foto: Rini van Oirschot

Juryleden gezocht voor Heemkundepluim

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.

Heemkunde Boxtel probeert al jaren het Boxtels cultureel erfgoed op een positieve manier onder de aandacht
te brengen en heeft daarom in 2015 de Heemkundepluim in het leven geroepen. Daarmee wil ze Boxtelaren, die op een bijzondere manier met ons erfgoed omgaan, in het zonnetje zetten.
De pluim wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering in
de maand maart. 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 Heemkunde Boxtel. Het is een wisselprijs.
De jury adviseert het bestuur van Heemkunde Boxtel en
doet een voorstel voor een winnaar.
De driehoofdige jury willen we graag met twee personen uitbreiden. Per jaar komt de jury ongeveer drie keer
bij elkaar om met ideeën te komen. Je hoeft geen deskundige te zijn maar wel iemand met belangstelling
voor Boxtelse gebouwen, mensen, cultuur en historie.
Wil jij de jury met jouw ideeën versterken, neem dan
contact op met de secretaris van Heemkunde Boxtel.
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De Heemkundepluim werd in 2015 gewonnen door Nijs
van Hekezen en Bibi van der Veen van Villa Catharina. In
2016 werd hij uitgereikt aan Hans de Visser. In 2017 was
Museum Vekemans de gelukkige en in 2018 werd de
prijs in ontvangst genomen door de Heilig Bloedstichting Boxtel.

