
Frans Staelstraat  
Tussen de Kasteellaan en Van Coothstraat 
Franciscus Gerardus Stael wordt op 28 maart 1849 
in Boxtel geboren als zoon van Johannes Adrianus 
Stael, bierbrouwer en van Cornelia Victoria Helena 
de Haan. Zijn vader, die uit Dussen komt overlijdt 
op 39 jarige leeftijd in 1850. Frans Stael oefent het-
zelfde beroep uit als zijn vader en woont in de 
Rechterstraat in een bij de Zwaanse brug gelegen 
groot herenhuis. Dit huis is bij het springen van de 
Zwaanse brug in oktober 1944 ten onder gegaan. 
Frans Stael zal ongehuwd blijven. 
Op 20 februari 1878 wordt hij gekozen tot gemeen-
teraadslid. Hij zal dit lidmaatschap van de raad ver-
vullen totdat hij burgemeester wordt. In 1885 
wordt hij herkozen met 166 van de 185 geldig uit-
gebrachte stemmen. Bij de verkiezingen van 1891 
haalt hij 276 van de 341 uitgebrachte stemmen. 
Zoals altijd heeft hij de meeste stemmen. In ver-
band met een ernstige ziekte van wethouder H. van 
Lieshout wordt Frans Stael op 4 januari 1887 tot 
tijdelijk wethouder benoemd. Tevens wordt Stael 
benoemd tot 2e ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Nadat Van Lieshout zelf ontslag neemt, 
wordt Frans Stael  op 1 augustus 1887 benoemd tot 
wethouder. In 1891 ontstaat er een burgemeesters-
vacature door het overlijden van burgemeester ba-
ron Van Lamsweerde. Terwijl bijna de gehele ge-
meenteraad een verzoek aan de Gouverneur in-
dient om Frans Stael tot burgemeester te benoe-
men, wordt jhr. A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel 
tot burgemeester benoemd. Kort daarna bedankt 
Frans Stael als wethouder en ambtenaar van de 
burgelijke stand vanwege de installatietoespraak 
van de nieuwe burgemeester. In zijn toespraak zegt 
Van Rijckevorsel van Kessel: “Het is mij bekend met 
welken prijzenswaardigen ijver gij getracht hebt 
een ingezetene als uw burgemeester benoemd te 
zien. Thans echter nu het de Hooge Regering be-
haagd heeft mij als zodanig aan te wijzen verzoek ik 
den Raad met aandrang deze teleurstelling te verg-
eten en met mij, ingevolgen hun eed, de belangen 
van Boxtel te helpen bevorderen” Verder geeft de 
burgemeester met zijn leedwezen te kennen, ver-
nomen te hebben dat de heer Stael als wethouder 
ontslag heeft genomen. Hij verzoekt de vergadering 
bij de heer Stael alle middelen te willen aanwenden 

om hem van zijn genomen besluit te doen terugko-
men en hoopt dat dit spoedig zal geschieden. 
In de raadsvergadering van 20 juni 1891 wordt Stael 
herkozen tot wethouder. Echter Frans Stael neemt, 
onder dankzegging van het vertrouwen, zijn herbe-
noeming niet aan. In 1895 wordt Stael met 12 stem-
men voor en één tegen opnieuw tot wethouder 
gekozen. Bij zijn installatie tot wethouder zegt 
Stael, dat hij niet langer weerstand kan bieden aan 
de herhaaldelijk uitgesproken wens om deze be-
trekking te aanvaarden. Wegens gezondheidsrede-
nen neemt burgemeester Van Rijckevorsel van Kes-
sel ontslag als burgemeester, waarna op 26 oktober 
1895 Frans Stael tot burgemeester van Boxtel 
wordt benoemd. Die dag is er groot feest in Boxtel. 
Vanaf de kerktoren werd er ’s avonds vuurwerk af-
gestoken, 44 praalwagens trekken door de straten 
van Boxtel. De familiekroniek van Nicolaas van Lies-
hout meldt: “Een feest zoo schoon, zoo algemeen, 
zoo groots, zoo rijk als zeker nooit op een dorp 
plaats had. Moge God de 1000 malen uitgesproken 
heilwensch: Hij leve lang, zegenen, want hij heeft 
het nodig. De eerste vergadering als burgemeester 
is Stael afwezig wegens het overlijden van zijn 
broer, pastoor Stael. Burgemeester Stael is vaak 
afwezig bij de vergaderingen. Uiteindelijk heeft hij 
maar 7 vergaderingen van de Raad voorgezeten en 
is lange tijd wegens ziekte afwezig. 
Burgemeester Frans Stael overlijdt op 23 december 
1896, 57 jaar oud. Na zijn overlijden laat Frans Stael 
een groot deel van zijn  bezittingen na aan het 
Rooms Katholiek kerkbestuur van de Heilige Petrus 
te Boxtel. Dat betreft: “ de huizen en verdere ge-
bouwen met erven en tuinen, staande en gelegen 
te Boxtel aan de Regtestraat en aan de Burgakker 
ter grootte van 26 aren en 10 centiaren en boven-
dien een som van 25.000 gulden ter stichting  en 
onderhoud van een Rooms Katholieke school, die 
op de Burgakker gebouwd dient te worden 
(Petrusschool) Verder laat Stael aan de kerk hooi-
land op Munsel na, ter grootte van 27 aren en 20 
centiaren. De Frans Staelstraat is de eerste straat, 
die in Boxtel naar een burgemeester werd ge-
noemd. 
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