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Nieuwsbrief



Verslag jaarvergadering 20 januari 2015
.      Welkom en opening van de jaarvergadering.
Secretaris Hanneke van der Eerden verwelkomt de 40 aanwezige leden. Op 1 januari 2015 hebben we 146
leden. In 2014 zijn drie leden overleden, hebben vijf leden het lidmaatschap beëindigd, en zijn drie nieuwe
leden aangemeld.
·      Notulen jaarvergadering van 14 januari 2014. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
·      Financieel verslag over 2014. 
Penningmeester Nellie van den Brandt-Boselie licht de diverse posten toe. Naar aanleiding van een vraag
vertelt de penningmeester dat we van Rabobank de afgelopen jaren 250 euro per jaar hebben ontvangen.
Daarvoor plaatsen wij het logo op onze nieuwsbrieven. Sinds kort heeft de Rabo de verdeelsleutel voor het
steunen van het plaatselijk verenigingsleven uit het coöperatief dividend aangepast. De Raboleden kiezen
zelf de doelen door het toekennen van voorkeurstemmen. Dankzij de vele stemmen heeft onze heemkunde
kring het mooie bedrag van 480 euro ontvangen. Het bedrag wordt aangewend voor 150-jaar-Spoor.
·      De kascommissie 
Bestaat uit Rini van Oirschot en Steven van Groeningen, ze hebben de boeken in orde bevonden en dechar
geren de penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Steven van Groeningen en André van
den Aker.
·      Begroting voor 2015: 
De contributie staat sinds 2002 op 20 euro per jaar. Voor het komende jaar blijft dat bedrag gelijk. We hebben
een mooie buffer, maar er komen ook enkele dure projecten, zoals 150-jaar-Spoor en ons 75-jarig jubileum
in 2016. Uiteindelijk beslist de ledenvergadering over de hoogte van de contributie. Gelieve voor dit jaar de
contributie van 20 euro over maken op rek.nr. NL79RABO01287.12880, ovv Contributie 2015.
·      Bestuursaangelegenheden: 
Joop Schuller heeft zijn bestuursfunctie overgegeven aan Frank van Doorn.
·      Overzicht bestuur 1-1-2015. 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester Nellie van den
Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks, Leo van de Langenberg, Christ van Eekelen en Frank van Doorn.
·      Overzicht activiteiten in 2014. 
We hadden in 2014 zes lezingen: over Jeroen Bosch, Familie Pastoor, de Koninklijke Negentiende Eeuw, de
Dommel, Boxtelse schepenbank, en de Maas. Onze busexcursiereis ging naar Oudewater, Gouda en
Schoonhoven. Verder organiseerden we excursies naar de grafheuvel op Heult, naar Jeroen Bosch en het
BHIC, beide laatsten in ’s-Hertogenbosch. 

.
Onderzoek met de grondradar op het binnen- en buitenterrein van kasteel Stapelen
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.
Klein religieus erfgoed in Het Groene Woud. 'Aftrap' van het project door Eric Kolen en Joop Schuller namens
de Heemkundekring op 19 september 2012 bij de inmiddels gesloopte Mariagrot in het park van Stapelen.
Op 22 oktober 2014 werd het project afgesloten te Gemonde

·      Overzicht van de werkgroep activiteiten in 2014.
- Werkgroep 150-jaar-Spoor: Coördinator Ad Ligtenberg geeft uitleg over de voortgang. Op 2 en 3 mei wordt
dit jubileum groots gevierd met onder meer een straatspoor, braderie, en tentoonstelling (zie elders in deze
nieuwsbrief). Jos Mandos heeft een boek geschreven over de spoorwegen.
- Werkgroep KleinReligieus Erfgoed: afgelopen jaar is de inventarisatie afgerond van het project dat onder
leiding van Eric Koolen stond. Harry van den Tillaart heeft hier veel werk voor verzet. De resultaten komen
binnenkort online.
- Website: webmaster Jos Mandos zorgt dat onze website www.heemkundeboxtel.nl actueel blijft.
- Fotowerkgroep: Christ van Eekelen en Rini van Oirschot hebben in 2014 2150 nieuwe Boxtelse foto’s gescand
en toegevoegd aan www.filmenfotobank-nb.nl waarop 8000 foto’s van onze heemkundekring te bekijken
zijn. Dat werd afgelopen jaar door 3600 mensen gedaan, die samen 64.000 foto’s bekeken. De bezoekers
kwamen zowel uit Nederland als uit verre buitenlanden. Het succes hangt mede samen met de Facebook
pagina ‘Je bent Boxtelnaar als’
- Werkgroep Pierre Janssen: Joop Schuller, Christ van Eekelen en Rini van Oirschot. Na het uitkomen van het
boek over Pierre Janssen blijft de groep nieuwe schilderijen ontdekken. Het totaal staat nu op 588! De groep
bemiddelde in de schenking van een stilleven uit Frankrijk aan het MuBo. In het najaar wordt een nieuwe
straat, een zijstraat van de Jan Kruijsenstraat, vernoemd naar Pierre Janssen.
- Werkgroep Jan Kruijsen: Nel en Frank van Doorn, Rini van Oirschot en Christ van Eekelen inventariseren en
fotograferen de schilderijen van Jan Kruijsen. Er zijn nu 22 schilderijen gefotografeerd. Verder wordt zijn le
vensverhaal opgetekend. Waarschijnlijk leidt dit ook tot een publicatie.
- Archeologische werkgroep: (samen met Kek Liemt): Dik Bol, René Fraaije, Carlo Spee, José Poort, Jeroen
Snelten, Joop van der Groen. Na de pauze vertelde Dik Bol uitgebreid over de ontwikkelingen. Er is een ar
cheologische nota opgesteld (te verkrijgen bij de voorzitter). De groep deed onderzoek bij de Engel en de
Kartuizerhoeve. In het Oertijdmuseum is de referentieverzameling op afspraak te bekijken.
- Samenwerking met bibliotheek: op uitnodiging van de bibliotheek hebben Dik Bol en Christ van Eekelen
workshops gegeven Historische kennismaking met Boxtel.
- Samenwerking pers: Voor het Brabants Centrum schreven Frank van Doorn en Christ van Eekelen een serie
artikelen over WO-I in relatie tot Boxtel en Liempde. In MooiBoxtel staan series over ‘Boxtel Toen’ en het
‘Staatnamen-ABC’, beiden worden gevuld door Christ van Eekelen.
·      Rondvraag en Sluiting van de jaarvergadering.
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Lok 1733
Lokomotief 1733 werd bij de opening van het huidige
station gesierd met het gemeentewapen van Boxtel.
Een model van deze lok werd toen overhandigd aan
de burgemeester.
Ter gelegenheid van het jubileum draagt het Boxtels
college deze lok nu over aan de projectgroep. Uiter
aard krijgt deze lok een ereplaats op de MuBo ten
toonstelling over 150 jaar spoor Boxtel. 

Postzegels
We hebben, velen van u weten het al, een eigen postzegel met ons projectlogo. Ook zijn er ‘eerste dag-en
veloppen’. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit kenbaar maken via 150jaarspoor@heemkunde
boxtel.nl

150 jaar Spoor in Boxtel
Door Ad Ligtenberg
U bent ongetwijfeld op de hoogte dat er binnen de
Heemkundekring een projectgroep bezig is, die festi
viteiten voorbereidt voor de viering van 150 jaar spoor
in Boxtel. Dit staat te gebeuren in het weekend van 2
en 3 mei 2015. Ook de regionale pers en – omroep
schonken hier al aandacht aan.
In deze nieuwsbrief willen we u laten weten wie de
leden zijn in de projectgroep en kennis laten nemen
van een aantal zaken die het feestweekend overstij
gen.
De projectgroep wordt gevormd door Jos Mandos,
Sander Leemans, Sjak Doms, Bert Snellaars en Ad
Ligtenberg, allen heemkundekringleden. Zij zijn al
geruime tijd bezig met de voorbereidingen.
Op dit moment zijn er diverse zaken afgerond, ik laat
u in deze brief graag kennismaken met de onderwer
pen die we tot nu toe hebben gerealiseerd en welke
in feite los staan van het jubileumweekend. Op dat
weekend kom ik dan een andere keer terug.
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Treinkaartjes
 Ik weet niet of het ooit eerder is voorgekomen, maar
we hebben op 2 en 3 mei, een door ons zelf ontworpen
treinkaartje waarmee tussen Oisterwijk en Boxtel ge
reisd kan worden. Uiteraard voorzien van het Heem
kundelogo. Dit kaartje wordt verstrekt aan wande
laars, die deelnemen aan, door wandelsportvereni
ging de Keistampers, uitgezette tochten door de
Kampina.   

Vervolg
In een volgende nieuwsbrief keer zal ik u meer vertel
len over de overige programmaonderdelen.
Ad Ligtenberg

Boek
Door Jos Mandos is keihard gewerkt aan een boek
over 150 jaar spoor Boxtel. Dit boek beschrijft niet al
leen de veranderingen op spoorgebied en – techniek,
maar ook de gevolgen voor Boxtel als gemeente en
gemeenschap. Geen technisch boek, maar een
boek om lekker door te nemen met een goed glas en
warme pantoffels.

Station Boxtel (1872-1998) in model.
Het stationsgebouw dat meer dan 100 jaar in Boxtel
te zien was, wordt op dit moment uitgewerkt in model.
Dit gebeurt door leden van de Eindhovense Model
bouw Vereniging (EMV). De uitwerking is in, in spoor
model bouwkringen zeer gangbare, schaal 1:87 en
gebeurt met zeer moderne technieken die een
spectaculair resultaat opleveren. Zelfs de fameuze
pegasuspaardjes in de perronkapondersteuning zijn
herkenbaar.De leden van de EMV zelf zijn ook erg
enthousiast over dit project. Ze zijn graag bereid de
leden van de Heemkundekring een keer een rondlei
ding te geven. Mocht u daarvoor voelen dan graag
even een berichtje naar 150jaarspoor@heemkunde
boxtel.nl ( EMV zit in Best, u zult zelf voor vervoer
moeten zorgen.)

.
Schaalmodel van het oude station in aanbouw, schaal 1:87

Lespakket
Voor de bovenbouw van de basisscholen is een les
pakket samengesteld over de spoorwegen en hun
betekenis voor Boxtel. Een bezoek aan het station en
een presentatie door een machinist of conducteur
vormt onderdeel van dit pakket.

Kunstwerk
Op het stationsplein komt een kunstwerk te staan.
Dit kunstwerk wordt onthuld op 2 mei, en blijft daarna
‘voor eeuwig’ daar staan. Binnenkort meer hierover.
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Kloosterwerkgroep
Boxtel heeft altijd een rijk kloosterleven gekend. Al in
de middeleeuwen kenden we hier de kloosters van
de Clarissen en de Kartuizers. Vanaf het midden van
de 19e eeuw vestigen zich veel nieuwe kloosterorden
in Boxtel, waar zij veelal werkzaam zijn in de zorg en
het onderwijs. Tot de dag van vandaag heeft dat in
vloed op de Boxtelse gemeenschap achtergelaten.
Denk alleen al aan de enorme diversiteit in het
Boxtelse onderwijsaanbod.
Door de terugloop van het aantal kloosterlingen zag
Boxtel vanaf het einde van de 20e eeuw de ene na
de andere kloosterorde Boxtel verlaten. Er zijn nu nog
een handvol oudere kloosterlingen.
Een overzicht van de kloosterorden:
-Zusters Clarissen, 1472-1629/1717
-Kartuizers, 15e eeuw
-Zusters van Maria en Joseph van de Choorstraat,
1853-1861
-Zusters van J.M.J., 1861-1972
-Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie, 1908-1985
-Witte Zusters, 1930-1970
-Witte Paters, 1892-2001
-Witte Paters van Sint Charles, 1892-1987
-Paters Assumptionisten, 1915-heden
-Zusters Oblaten van de Assumptie, 1916-1927 en
1977-heden
-Zusters van Obreras de la Cruz, 1958-heden
-Zusters Trappistinnen, 1903-1920
-Fraters van Tilburg, 1923-1986
 
Om het leven en werken van deze kloosterorden voor
Boxtel vast te leggen is in 2003 onze kloosterwerkgroep
opgericht. Piet Coenen legde de geschiedenis van
de Kartuizers vast en van de Trappistinnen. Hierover
brachten we in 2008 een boekje uit ‘Trappistinnen op
Jachtrust’.
 
Cor van Vught rondde ondertussen het onderzoek
naar de zusters Oblaten af en zette dit op papier. Het
is een mooi verhaal van 24 pagina’s geworden. We
sturen het via de e-mail naar onze leden.
Voor 5 euro kan ook een geprinte versie van het ver
haal aangeschaft worden. Graag doorgeven aan de
secretaris secretaris@heemkundeboxtel.nl of 0411-684586. 
 

100 jaar Assumptionisten in Boxtel
De paters Assumptionisten zijn in 1915 op kasteel
Stapelen komen wonen. Ze vieren dit jaar hun eeuw
feest in Boxtel, en doen dat heel nadrukkelijk met en
voor de hele gemeenschap. Er is een boek uitge
bracht over hun tijd in Boxtel, waarbij tevens veel
aandacht is voor het studentenhuis, en het werk van
de paters in de missiegebieden.
Verder is er momenteel een tentoonstelling over het
leven, werk en opleiding van de Assumptionisten in
het MuBo, die nog duurt tot 12 april. Het MuBo is op
zaterdagen en zondagen te bezoeken van
13.00-17.00 uur, www.muboboxtel.nl. Op zondag 15
maart om 11.15 uur verzorgt pater Hans de Visser een
lezing over de geschiedenis van kasteel Stapelen. U
kunt zich aanmelden via info@muboboxtel.nl of
06-16041898.
Volg de plaatselijke pers voor meer activiteiten in het
jubileumjaar.
 

.
Zusters Oblaten

Marie-Louise Mahie- de Ceva
In 1857 koopt Jan Hendrik Mahie het kasteel Stapelen
en noemt zich “Mahie van Boxtel en Liempde”. Zijn
zoon, Gerardus Henricus Joannes Mahie, was de
laatste mannelijke afstammeling. Hij was getrouwd
met Marie-Louise de Ceva (1857-1922) en ze kregen
in 1881 een dochter. Op de foto staat de weduwe 
Mahie-de Ceva onder de loopbrug tussen slotkapel
en ridderzaal. In 1915 wordt het kasteel verkocht aan
de paters Assumptionisten.   

.
De kapel van het missiehuis in aanbouw
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Lezing over 'de dood’
Dinsdag 24 februari 2015 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel
Laat deze titel u niet afschrikken of weerhouden te komen luisteren naar deze boeiende maar ook humorvol
le kijk op de manier van omgaan met de dood en begraven, die vroeger zo gebruikelijk was. Op de vraag
aan Johan Ooms uit Turnhout zelf een stukje voor de nieuwsbrief te schrijven kwam onderstaand antwoord.
 
"Midden in een – zoals steeds erg aangename -  brief van Christ Van Eekelen stond  de volgende vraag: 
de redactie van onze nieuwsbrief wil graag een stukje in de nieuwsbrief van februari plaatsen als aankondi
ging voor deze lezing. Kan jij me daarvoor een klein stukje tekst aanleveren. Ik denk aan een stukje van on
geveer 300 woorden.
Wat is nu echter,  gezien het onderwerp - de dood - de juiste vorm van dat kleine stukje tekst?
Een doodsprentje?  Het zou er als volgt kunnen uitzien, mocht ik enig belang hechten aan titels:"

strooike
 'Het strooike' bestond uit een houten schraagje,
waarop een busseltje stro werd gelegd, dat was sa
mengebonden door drie zwarte linten of banden. Het
strooike werd voor het sterfhuis geplaatst.

bij de foto op de voorpagina
In Boxtel en nog enkele andere plaatsen zorgen de
buren voor de begrafenis van een overledene,
waardoor veel onaangename zorgen van de treuren
de familieleden worden weggenomen. De buren
dragen niet alleen de overledene van het sterfhuis
naar de kerk en vandaar naar het kerkhof, maar gaan
ook het overlijdensbericht van huis tot huis aanzeg
gen waarbij zij de z.g. treurdoeken meedragen. Zij
worden ook wel 'schreuwers' genoemd. De treurdoek
is een speciale witte, fijn gestreken doek, die tipsgewijs
gedragen wordt. Op de foto Embertus van Roosmalen
en Ties van den Langenberg, aanzeggers van de
Eerste Boxtelse Begrafenisonderneming.
Foto: 1935
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Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB  Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB  Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880 
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen
REDACTIEADRES 
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Website
Onze heemkundewebsite www.heemkundeboxtel.nl
is in loop der jaren een ware schatkamer geworden
over allerlei Boxtelse zaken. Na elke excursie worden
er foto’s toegevoegd. Klik linksboven op: <Klik voor
START > Fotoseries / Presentaties>.
Maar er staan ook tientallen verhalen over de meest
uiteenlopende historische onderwerpen op. Kies <Klik
voor START > Boxtel, Cultuurhistorie>. Lees het verhaal
over 'de Paardensport en de Renbaan', of 'de Socië
teit Burgerkring', of verdiep u in 'de gemeentegids van
1925'. Keuzes genoeg!
In onze <Heemwinkel> staan de publicaties die aan
geschaft kunnen worden. En de Nieuwsbrieven van
de laatste jaren staan allemaal nog online. Links kunt
u linken naar onze Facebookpagina met allerlei
nieuwtjes.
Voor onze foto’s gaat u naar de Film en Fotobank
www.filmenfotobank-nb.nl/
Veel succes en kom als er vragen of onduidelijkheden
zijn. 

Ledenactiviteiten in 2015
Lezingen:
Di 24 feb lezing Johan Ooms – De Dood
Di 17 maart lezing André van de Pasch - Beugelen
Di 14 april lezing Jean Dewaerheid - Napoleon
Zat 2 + zon 3 mei 150-jaar-Spoor
Di 19 mei lezing Ronald van Genabeek - Archeologie
Di 19 mei uitreiking Heemkundepluim
Zat 5 sept Busexcursiereis
Zat 12 sept Open Monumentendag
Di 6 okt lezing Ruud van Nooijen - Straatweg
Di 17 nov lezing Van de Greef - Romeinen
 
Tentoonstelling Groene Poort – Middeleeuwen
Tentoonstelling MuBo - 100 jaar Assumptionisten
 
In 2015 zullen de volgende Boxtelse boeken verschij
nen:
Boek 150-jaar-Spoor, door Jos Mandos
Boek 100 jaar Assumptionisten
Boek Den Engel
Boek Kartuizerhoeve Goorestraat
Boek Landgoed Velder, door Ger van den Oetelaar
 

Indien onbestelbaar:  
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel


