
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Uitnodiging voor de lezing over Jheronimus Bosch door Vincent Verstappen, op dinsdag 25 februari 
2014 om 20.00 uur in zaal de Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel.  

 

Jheronimus 
Bosch 

 
 
 
Jheronimus Bosch werd 
omstreeks 1450 geboren 
en overleed op 9 augustus 

1516. Reeds in zijn eigen tijd was duidelijk dat het vakmanschap van Jheronimus Bosch ver uitstak boven 
dat van de andere, ook schilderende, familieleden. Van Jheronimus Bosch zijn hooguit 50 schilderijen 
bekend, waarvan er slechts 7 in Nederland hangen. In het Jheronimus Bosch Art Center, gevestigd in een 
voormalige kerk in ´s-Hertogenbosch, zijn wel veel hoogwaardige reproducties van zijn werk te 
bewonderen.  

De lezing door Vincent Verstappen gaat over het werk van 
Jheronimus Bosch, gekoppeld aan de tijd en de stad waarin hij 
leefde. Aan de hand van dia’s zal hij thematiek en symboliek van 
enige drieluiken bespreken. Aan bod komen ook de 
schildertechniek en de resultaten van het grote onderzoek naar de 
staat van alle schilderijen van Bosch. Daarnaast komen aan de 
orde: het Jheronimus Bosch Art Center en het Jheronimus 
Boschjaar 2016.  
 
 

Vincent Verstappen, neerlandicus en oud-conrector van het Jeroen Bosch College in ’s-Hertogenbosch, is 
momenteel medewerker bij het Jheronimus Bosch Art Center en houdt zich vooral bezig met educatie. 
Hij is tevens voorzitter van de Bossche Kring voor geschiedenis en heemkunde De Boschboom. 
 
Bij voldoende belangstelling volgt een excursie, met gecombineerd bezoek aan het Jheronimus Bosch Art 
Center en de Jeroen Boschvaartocht.  
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MEDEDELINGEN  
 
Activiteiten in 2014: lezingen zijn op dinsdag 8 april, 13 mei, 23 september, 21 oktober, en 18 november. 
Zaterdag 13 september bus excursie. En verder zetten we u aan het werk op zoek naar allerlei zaken (zie de 
berichten hieronder): schilderijen, foto’s WO-I, middeleeuwse voorwerpen, én een bestuurslid. 
 
Bestuur: Joop Schuller heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil overdragen. Daarom deze oproep: 
wie wil Joop in het bestuur opvolgen? Info bij de voorzitter of secretaris.  
 

 
Schilderijen Jan Kruijsen: Nel en haar zoon Frank van Doorn wonen op Vrilkhoven in het geboortehuis van  
schilder Jan Kruijsen. Ze zijn nieuwsgierig geworden en verzamelen alles over hem en waarschijnlijk mondt 
dat uit in een publicatie. Onze heemkundekring heeft het project omarmd, daarom deze oproep: wie heeft 
er informatie over Kruijsen, of heeft een Kruijsen aan de muur (of op zolder)? Net als bij de inventarisatie 
van de schilderijen van Pierre Janssen gaat het om informatie en de toestemming om er een foto en 
beschrijving van te mogen maken. We verwachten net zoveel respons als bij de oproep om schilderijen van 
Pierre Janssen! 
 
Wereldoorlog I: ook in Boxtel zijn tijdens de eerste wereldoorlog Belgische kinderen in Boxtelse gezinnen 
opgenomen. Daar zijn vaak foto’s van gemaakt. Ook werden tijdens de Mobilisatie ingekwartierde 
militairen op foto vastgelegd. In de nieuwsbrief van januari stond al een voorproefje. We zijn op zoek naar 
foto’s uit die tijd, liefst mét het verhaal er achter. Hieronder de inkwartiering bij de Boxtelse familie Van de 
Ven, en een groep Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom. 

 

Tentoonstelling Middeleeuwen: de archeologische werkgroep richt in het najaar van 2014 in het 
Oertijdmuseum een tentoonstelling in over de middeleeuwen. We zijn op zoek naar voorwerpen uit die 
tijd. Wie heeft voorwerpen om te exposeren of heeft tips?  
 
Romeinse potjes: Tijdens de determinatie dag op 21 september in het Oertijdmuseum werden twee in 
Boxtel gevonden potjes uit de Romeinse tijd ontdekt.  
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MEDEDELINGEN  
 
Elke druk op het knopje, één lepel suiker in uw kopje. Wie kent hem niet, de 
schuifsuikerpot? De ontwerper Joh. Van den Broek (1896-1940) was 
afkomstig uit Boxtel, maar verhuisde later naar Den Haag, waar ook nog na 
zijn dood vele suikerpotten in het familiebedrijfje vervaardigd zijn.  
 
Fotobank: onze foto’s zijn te raadplegen via www.filmenfotobank-nb.nl. Er komen er steeds bij, dus blijf de 
site regelmatig bezoeken. Deze site wordt momenteel zeer vaak bekeken als gevolg van de Facebookgroep 
“Je bent Boxtelnaar als ….” waarop telkens historische Boxtelse foto’s te zien zijn.  
 
Websitenieuws: Op onze eigen website www.heemkundeboxtel.nl staan de sheets van de jaarvergadering, 
te vinden bij <Laatste nieuws>. Hier vind u ook de directe link naar de Film- en fotobank. En de filmpjes die 
gemaakt zijn op 21 september tijdens de Airborne Memorial, of via You Tube KAMG 2013.  
 
Inspreken gemeente Boxtel: de heemkundekring is in Boxtel de waakhond op het gebied van archeologie. 
Vaak is dat een lastige positie, waarin we manoeuvreren tussen beschermen van het kwetsbare 
bodemarchief en economische belangen. Omdat het beïnvloeden van het beleid complex is willen we 
graag een klankbordgroep, als overlegorgaan om de gewenste lijn uit te zetten. Er hebben zich al enkele 
leden gemeld om mee te denken, u kunt zich nog aanmelden bij Dik Bol voorzitter@heemkundeboxtel.nl  
 
Den Eijngel: De Mijlstraat ligt er waarschijnlijk al sinds de Romeinse tijd. De keuze om op dit strategisch 
kruispunt van wegen een herberg en brouwerij te bouwen is dus logisch en Den Engel wordt al in 1494 in 
de archieven vermeld. De heemkundekring hielp bij het archeologisch onderzoek, waarbij oude paalsporen 
gevonden zijn. De palen moeten nog gedateerd worden. Er wordt een boekje geschreven met de 
eeuwenoude geschiedenis van het pand en alle informatie en foto’s zijn welkom.  
 
Grafheuvel: op Heult is door Carlo Spee een grafheuvel getraceerd. 
Op zaterdag 18 januari ging een groep van ongeveer 25 
belangstellenden, onder leiding van Dik Bol, op excursie naar deze 
heuvel. In 1866 is op Heult reeds een grafheuvel opgegraven, 
waarbij vier potjes zijn ontdekt. Tegenwoordig is opgraven uit den 
boze en is de grond afgedekt om schatgravers te ontmoedigen.  
Mogelijk lag Heult vroeger aan een Romeinse route. Later werd het 
gebied gekocht door Willem van der Vorm uit Rotterdam, eigenaar 
van de Holland-Amerikalijn, die er een vakantiehuis bouwde.  
 

Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, Fellenoord 18, 5281CB Boxtel, 0411-
678303 Contributie is 20 euro. Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL79RABO01287.12880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Boxtel.  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB 
Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl 

http://www.filmenfotobank-nb.nl/
http://www.heemkundeboxtel.nl/
mailto:voorzitter@heemkundeboxtel.nl
mailto:secretaris@heemkundeboxtel.nl
http://www.heemkundeboxtel.nl/
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Verslag Jaarvergadering 14 januari 2014  
 Welkom en opening van de jaarvergadering. Voorzitter Dik Bol heet de 45 aanwezige leden (en 5 

partners) welkom. We hebben 149 leden. In 2013 zijn twee leden overleden, hebben drie leden het 
lidmaatschap beëindigd, en zijn 6 nieuwe leden aangemeld.  

 Notulen jaarvergadering van 22 januari 2013.  
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.  

 Financieel verslag over 2013. Penningmeester Nellie van den Brandt-Boselie licht de diverse posten toe. 
WUBBB, we ontvangen een vergoeding voor deelname aan deze gemeentelijke commissie.  

 De kascommissie bestaat uit Evert van Gelder en Rini van Oirschot, ze hebben de boeken in orde 
bevonden en dechargeren de penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Rini van 
Oirschot en Steven van Groeningen.  

 Begroting voor 2014: de contributie wordt gecontinueerd op 20 euro per jaar. Gelieve het bedrag over 
te maken op rek.nr. NL79RABO01287.12880, ovv Contributie 2014.  

 Bestuursaangelegenheden: Frans Tillie is uit het bestuur gegaan en zijn plaats is ingenomen door Christ 
van Eekelen. Joop Schuller gaat het bestuur verlaten, en we zoeken een opvolger.  

 Overzicht bestuur in 2014.  
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester Nellie 
van den Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks, Joop Schuller, Leo van de Langenberg en Christ van 
Eekelen.  

 Overzicht activiteiten in 2013. We hadden in 2013 zes lezingen, en maakten een excursiereis naar 
Duitsland (Xanten e.o.). In september waren we betrokken bij de festiviteiten en de tentoonstelling van 
150 jaar Zusters JMJ in Boxtel. Theodoor van Leeuwen schreef het jubileumboekje. Verder was er de 
Airborne Memorial, de tentoonstelling over de Steentijd in het Oertijdmuseum, waar tevens een 
determinatiedag werd georganiseerd (Zie mededelingen). 
Het bestuur had regelmatig contact met gemeente over Bestemmingsplannen, weg Kalksheuvel en 
verbreding Keulse Baan, WUBBB, archeologiebeleidsnota, inspreken voor behoud van cultuurhistorie en 
beschermen van het archeologisch bodemarchief, enz. (Zie mededelingen). 

 Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2013.  
- Website: webmaster Jos Mandos verzorgt onze website www.heemkundeboxtel.nl en zorgt dat de site 
up-to-date blijft. Elk jaar bezoeken enkele duizenden onze website!  
- Fotowerkgroep: Christ van Eekelen en Rini van Oirschot scanden al 5800 Boxtelse foto’s die via 
www.filmenfotobank-nb.nl te bekijken zijn, en dat werd afgelopen jaar 21.558 keer gedaan.  
- Werkgroep Pierre Janssen: Joop Schuller, Christ van Eekelen en Rini van Oirschot. Het boek over Pierre 
Janssen is na een jaar vrijwel uitverkocht. Na het uitkomen van het boek zijn nog 55 schilderijen 
opgedoken, waarmee het totaal op 552 schilderijen komt.  
- Archeologische werkgroep: (samen met Kek Liemt): Dik Bol, René Fraaije, Carlo Spee, José Poort, 
Jeroen Snelten, Joop van der Groen. In het Oertijdmuseum is de referentieverzameling op afspraak te 
bekijken. In Den Eijngel is archeologisch onderzoek gedaan, het pand wordt reeds in 1494 genoemd. 
Carlo Spee heeft op Heult een grafheuvel getraceerd.  
- Werkgroep Spoorjubileum: voorbereidingen 150 jaar station Boxtel in 2015. 
- Religieus Erfgoed: inventarisatie van klein religieus erfgoed olv Eric Kolen 

 Rondvraag en Sluiting van de jaarvergadering.  
Presentatie jaarvergadering www.heemkundeboxtel.nl > laatste nieuws > sheets jaarvergadering 
 

http://www.heemkundeboxtel.nl/
http://www.filmenfotobank-nb.nl/
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