
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Nieuwsbrief



De Steenstraat, loopende van buyten de Vughter
Poort der Stad 's Hertogenbosch tot Best: van
Kassei tot ZOAB

In de 18e eeuw zijn er nog weinig verharde wegen in
de republiek. De meeste wegen zijn van zeer slechte
kwaliteit en delen van het jaar totaal onbruikbaar.
Veel wegen liggen te laag, waardoor ze bij betrekke
lijk weinig wateroverlast al niet meer bruikbaar zijn. Bij
grotere overstromingen spoelen hele wegdelen en
zelfs bruggen weg. Reizen is in die tijd derhalve een
hachelijke onderneming. Men loopt ook het gevaar
overvallen te worden door allerlei rondzwervend ge
spuis.
  Nederland kent veel waterwegen en het reizen per

trekschuit is populair en comfortabel. Nieuwe wegen
worden eigenlijk alleen aangelegd als er, voorname
lijk militaire, noodzaak is. De aanleg van nieuwe
wegen is relatief duur gezien de bodemgesteldheid,
en de grondstoffen als keien en grint moeten uit het
buitenland komen. De huidige provincie Noord-Bra
bant is in die tijd nog Staats-Brabant, waardoor weinig
in infrastructuur geïnvesteerd wordt. 

De Stad 's-Hertogenbosch vormt een belangrijke
schakel in het vervoer, waaronder het belangrijke
traject noord-zuid v.v. In 1740 ontstaat een handels
conflict tussen het Prinsdom Luik en de Zuidelijke Ne
derlanden, waardoor Luik geen handel meer kon
drijven met de Noordelijk Nederlanden. De stad 's-
Hertogenbosch vreest dat haar handelspositie zal
verzwakken en vraagt daarop bij de Staten-Generaal
octrooi aan voor de aanleg van een weg naar Luik
en krijgt al snel toestemming. April 1742 wordt in 's-
Hertogenbosch met de wegaanleg begonnen. De
aanleg verloopt bepaald niet zonder slag of stoot.
Uiteindelijk zal het duren tot 1818 voordat het gehele
traject gereed is. Hoe de aanleg van genoemde weg
in zijn werk ging hoort en ziet u (veel afbeeldingen!)
tijdens de lezing van ons heemkundelid Ruud van
Nooijen.

Maart 1744 is aartshertogin Maria-Anna met haar
gemaal Karel van Lotharingen op reis vanuit 's-Gra
venhage naar het zuiden en zal daarbij in Den Bosch
overnachten. Ten gevolge van hoog water en harde
wind is dat onmogelijk en wijkt men uit naar kasteel
Stapelen in Boxtel. 

Halse Barrière in 1959 opgeofferd voor de A2.

Wateroverlast op de Fellenoord begin 20e eeuw
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150 jaar Spoor
Het station in Oisterwijk is tegelijk met dat van Boxtel
op 1 mei 1865 in gebruik genomen. Oisterwijk vierde
dat heugelijke feit enkele maanden later dan Boxtel.
Op 13 september reed een stoomtrein tussen Rotter
dam en Eindhoven, die ook Boxtel aandeed, en lief
hebbers in de gelegenheid stelde een stoomritje mee
te maken. 

75 jaar Heemkunde Boxtel
Op 12 maart 1941 is onze heemkundekring opgericht.
We willen uitgebreid aandacht schenken aan dit
75-jarig bestaan, onder meer met een ‘voor-en-door-
leden-tentoonstelling’. Hebt u thuis een voorwerp dat
75 jaar oud is? Een foto van 75 jaar geleden? Of een
echt Boxtels erfgoedvoorwerp? Iets uit de sigarenin
dustrie? Of de weverijen? Mogelijk hebt u een histo
risch voorwerp met een bijzonder verhaal, dat u
graag met de andere leden wil delen? Een bijzonde
re verzameling? Reageer, want we laten ons graag
verrassen!
 
Wie is Wie????
Maar daarmee zijn we er nog niet. We zijn ook op zoek
naar uw jeugdfoto en willen onze leden ‘wie is wie’
laten raden. We kregen al een foto van een schattig
communicantje!
We maken een scan van uw foto (liever geen baby
foto) en geven de originele foto direct terug. 
Of uw foto zelf mailen? dat kan:
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Wie zijn deze twee aspirant Heemkunde bestuursleden?

Excursie België
Op 5 september maakten we, wederom met een volle
bus, onze jaarlijkse excursiereis. Het reisdoel was Diest
en Tienen, en daarna een bezoek aan een alleraar
digste brouwerij in Wilderen. Het afsluitend diner was
dit jaar in Boxtel, waarmee we te lange chauffeurs
reistijden omzeilen. Navraag leerde dat dat goed is
bevallen. Wie nog foto’s van deze dag heeft voor onze
website, graag doorsturen naar:
webmaster@heemkundeboxtel.nl
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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

Lezing en Rondleiding Pierre Janssen
Op zondag 20 september om 11.15 uur houdt Christ
van Eekelen in  het MUBO een lezing over het werk en
leven van de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen. Na
een korte pauze leidt hij u ook rond door de lopende
wisselexpositie van 60 schilderijen en 50 schetsen van
Pierre Janssen.Entree: €3,50 Graag aanmelden
op www.muboboxtel.nl of telefonisch op 06-16041898.
De expositie duurt nog t/m 11 oktober. Het MUBO is
geopend op zaterdag - zondag van 11.00 tot 17.00 uur

uit het schetsboek van Pierre Janssen

Tentoonstelling Middeleeuwen in Boxtel
In Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80
in Boxtel, is van 5 september 2015 tot 6 januari 2016
een tentoonstelling te bewonderen, die is samenge
steld door de archeologiewerkgroep van onze
heemkundekring en Kek Liempt. Een vijzel, kandelaar,
munten en een ring, allen gevonden in Boxtel, liggen
in de vitrines. De tentoonstelling is gratis te bezoeken
van dinsdag tot zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Verder is een film met uitleg over de Boxtelse leenbrief
uit 1356, naar een idee van pater Hans de Visser, te
zien. De film is ook thuis te bekijken http://heemkun
deboxtel.nl/leenbrief
Omroep Dommelland besteedde aandacht aan het
tot stand komen van de film, zie https://www.youtube.
com/watch?v=ZLJJQbkiN5Y vanaf de 37e minuut.
 
Rondleiding.
Dik Bol geeft op de vrijdagen 18 september en 30
oktober om 16.00 uur voor geïnteresseerden een
rondleiding en uitleg bij de tentoonstelling. Aanmel
den is niet nodig. 

Indien onbestelbaar:  
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel


