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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 29 oktober 2013 om 20.00 uur in Zaal De Adelaar, 
Baroniestraat 75 Boxtel, door Ruud van Nooijen. 
 

Protestantse Gemeente Boxtel, 1648-heden 
 

In 2012 vierde de Boxtelse protestantse gemeente het feit dat hun kerkgebouw dat jaar tweehonderd jaar 
in gebruik was. De aanwezigheid van protestanten in Boxtel dateert echter van veel eerdere datum. De 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had zich in 1588 definitief afgescheiden van de Spaanse 
koning Philip II. De Calvinisten hadden binnen de Republiek grote invloed weten verwerven, ook op 
bestuurlijk terrein. Andere religies werden gehinderd of verboden en alle bestuurlijke en openbare functies 
moesten worden vervuld door belijders van de ‘ware religie’. Na de inname van ‘s-Hertogenbosch in 1629 
en de Vrede van Münster in 1648 werd Brabant Generaliteitsland en kwam onder gezag van de Staten-
Generaal te staan. Dit had ingrijpende gevolgen voor de inwoners van deze provincie. De situatie in het 
noordelijk deel van de Republiek ging ook gelden voor Staats-Brabant, Staats-Limburg en staats-
Vlaanderen. Katholieken raakten hun kerken en pastorieën kwijt en kloosters werden gesloten. Veel 
dominees kwamen naar Brabant, gevolgd door personen die de voor de katholieke Brabanders verboden 
verklaarde functies kwamen overnemen. Brabant bleef massaal het katholieke geloof trouw en katholieken 

stichtten schuurkerken en begonnen bijscholen. Voor de opengevallen 
openbare functies was van boven de rivieren belangstelling genoeg, doch op 
bestuurlijk terrein bleek het onmogelijk katholieken geheel van het bestuur 
buiten te sluiten. De status quo voor wat betreft staatsinrichting en 
bevoorrechte positie van één religie zou blijven voortbestaan tot 1794. De 
komst van een Frans leger en terugkeer van eerder gevluchte patriotten, 
luidde het begin van een geheel nieuw tijdperk in. Kort erna ontstond de 
Bataafse Republiek. Alle religies werden voor de staat gelijkwaardig 
verklaard. Ook werden kerken teruggeven aan die religie die het grootste 
aantal lidmaten kon aanwijzen.  
Na een algemene schets over het ontstaan van het protestantisme, wordt 
tijdens de lezing de situatie in Boxtel belicht, onder meer passeren de revue 
dominees, diaconie, onderwijs, en begraven.  
 

Het jaar 2013 is tevens Hendrik Verheesjaar: Verhees was aannemer van het onderhoud aan kerk en 
woning van de dominee en was architect van het nieuwe kerkgebouw dat op 20 december 1812 in gebruik 
werd genomen.  
Meer weten: zie www.pg-boxtel.nl en www.hendrikverheesboxtel.nl  
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MEDEDELINGEN  
 
Lezingen: Op 26 november 2013 wordt tijdens de lezing het boek van pater 
Hans de Visser gepresenteerd. Uitgebreide informatie in de volgende 
nieuwsbrief.  
Jaarvergadering 14 januari 2014. De boekenverkoop tijdens de 
jaarvergadering afgelopen jaar was succesvol en werd gewaardeerd door onze 
leden. Daarom willen we op14 januari weer een boekenmarkt houden, 
waarvoor onze leden hun overtollige boeken kunnen inbrengen. Graag een 
berichtje aan onze voorzitter per e-mail voorzitter@heemkundeboxtel.nl of 
telefoon 0411-616763. Eventueel worden de boeken thuis opgehaald. De 
opbrengst gaat naar een mooie bestemming.  
 

Boek Hendrik Verhees, door Ruud van Nooijen: presentatie in 
MuBo/Sint Ursulagebouw op vrijdag 11 oktober van 19.00-22.00 
uur. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.  
Ruud van Nooijen schreef het boek ‘Leven, werk en tijdsbeeld van 
Hendrik Verhees (1744-1813), markant Boxtelaar’. Tijdens de lezing 
van 29 oktober is het boek te koop voor 10 euro. Zie 
www.hendrikverheesboxtel.nl  De Jonkers-Van der Velden 
Cultuurprijs, een van de deelprojecten in het Hendrik Verheesjaar, 
wordt op vrijdag 1 november 2013 voor de 1e maal toegekend.  

 
Archeologische Studiedag op zondag 3 nov 2013 in Oirschot, de organisatie is in handen van Brabants 
Heem en het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap. Het thema van de dag is ‘Mens en dier in de 
Brabantse archeologie, recente ontdekkingen in archeozoölogisch en antropogenetisch onderzoek van 
Brabantse opgravingen’. Zie voor het programma en aanmelden www.nbag.nl  
 
Tentoonstelling steentijd. De heemkundekring heeft een actieve archeologische werkgroep, die vaak 
samengewerkt met René Fraaije van het Oertijdmuseum. Liefhebbers van fossielen en dinosaurussen 
kunnen het hele jaar hun hart ophalen in het Oertijdmuseum in Boxtel, www.oertijdmuseum.nl  

Bij het Oertijdmuseum bevindt zich 
het bezoekerscentrum De Groene 
Poort. De heemkundekring verzorgde 
hier eerder de tentoonstellingen over 
de Romeinen in het Groene Woud en 
over Kampina Airborne. 
Burgemeester Marc Buijs opende op 
21 september een tentoonstelling 
over onze Steentijd (Neolithicum). 
Geflankeerd door Dik Bol en René 
Fraaije liet hij zich als oermens op de 

foto zetten. Ruim 5000 jaar geleden vestigden de eerste landbouwers zich in onze streken, waarvan de 
fraai gepolijste grote vuurstenen bijlen, die op de tentoonstelling te zien zijn, getuigen. Maar er zijn nog 
veel meer vondsten uit de steentijd te bewonderen.  
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De heemkundekring is waakhond over het Boxtelse archeologisch erfgoed. We zijn alert als er 
bouwplannen gepubliceerd worden en volgen de ontwikkelingen bij nieuwe gemeentelijke 
bestemmingsplannen. We hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de TALK-plannen. Deze 
‘Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg’ beoogt een weg te leggen door een archeologisch kwetsbaar gebied. 
Wie er meer over wil weten, kan contact opnemen met het heemkundebestuur.  
 
Dommelbimd. Bij kasteel Stapelen ligt een authentiek stuk Dommeldal. Toen dit stuk te koop kwam 
hebben enkele buurtbewoners (Sylvia van Gulik, Joost van Liebergen en Toine Cooijmans) het initiatief 
genomen om dit beekdalgebied duurzaam te behouden en te beheren voor de toekomst. Tijdens de 
Herfstfair werd iedereen in de gelegenheid gesteld om eens achter het hek te kijken en door het gebied te 
wandelen. Tijdens de lezingavond van 29 oktober stellen we Stg. Dommelbimd graag in de gelegenheid om 
hun plannen kort toe te lichten, waaronder het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen middels 
het uitgeven van certificaten.  
 
Projectgroep “STATION BOXTEL 150 JAAR”, op 1 mei 2015  
Sinds ongeveer een jaar is binnen onze Heemkundekring 
een projectgroep actief, die zich tot doel stelt om het 150-
jarig bestaan van station Boxtel niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. Deze projectgroep bestaat uit de leden Ad 
Ligtenberg (voorzitter), Bert Snellaars, Sander Leemans, Sjak 
Doms en Jos Mandos.  
De groep is momenteel alle mogelijkheden aan het 
onderzoeken, hoe bij zo’n jubileum de Boxtelse bevolking 
betrokken kan worden. Het moet niet alleen een feestje 
worden voor treinenfreaks en historici, maar voor iedere 
Boxtelaar. Diverse interessante en leuke activiteiten staan op stapel. Voorgaande activiteiten, zoals de 
opening van het nieuwe station in 2000, en de stoomritten in 2000 en 2005, hebben laten zien dat de 
Boxtelse bevolking zeer geïnteresseerd is in “het spoor”. Logisch eigenlijk, de komst van de spoorwegen in 
Boxtel heeft uitermate veel invloed gehad op de geschiedenis van onze woonplaats.  
Dat wil de Projectgroep laten zien op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2015. In dat weekend vindt de 
presentatie plaats van een boek, dat de geschiedenis van het Boxtelse station beschrijft. Ook komen er 
diverse activiteiten en een tentoonstelling.  
De Projectgroep is uiteraard heel erg geïnteresseerd in (kopieën van) foto’s, spullen, en verhalen over het 
spoor in Boxtel, die bij u thuis in de kast of op zolder liggen. Spreek een van de leden aan, of email naar 
project2015@heemkundeboxtel.nl  
Natuurlijk blijft u de komende tijd geïnformeerd over de voortgang ! 
 

Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Contributie is 20 euro. Rekeningnummer NL79RABO0128712880 tnv Penningmeester 
Heemkundigekring, Fellenoord 18, 5283CP Boxtel.  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB 
Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl. Kijk hier voor de foto’s die gemaakt zijn tijdens 
de heemkundereis van 7 september naar Xanten e.o. 
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