
Keizerstraat 

Tussen Baandervrouwenlaan en Bosscheweg 

 

Er zijn meerdere keizers, die in aanmerking 

zouden kunnen komen voor een straatnaam. 

Maar in Boxtel is één keizer van groot belang 

geweest. Keizer Karel IV, keizer van het Heilig 

Roomse Rijk. Karel IV wordt op 14 mei 1316 in 

Praag geboren en overlijdt ook in Praag op 29 

november 1378. Hij was keizer van het Heilig 

Roomse Rijk van 1346 tot 1378. 

Bij zijn geboorte krijgt hij de naam Wenceslaus 

(Václav).  Wenceslaus wordt opgevoed in Parijs 

en krijgt bij zijn vormsel de naam Karel. 

Dat Karel IV ook belangrijk was voor Boxtel 

schrijft pater Hans de Visser in zijn boek 

“Boxtel: een heerlijkheid tussen twee heren. 

Hieronder een passage:  

“Op 29 april 1356 ontvangen Maria van Boxtel, 

vrouwe van Boxtel, en haar man, Theodricus 

van Meerheim in Praag een leenbrief van Karel 

IV, keizer van het Heilig Roomse Rijk. Het is een 

zeer officieel en waardevol document, waar-

naar in latere tijden door de heren van Boxtel 

en de bestuurders van Boxtel wordt verwezen 

om aan te tonen dat Boxtel een rijks onmiddel-

lijke heerlijkheid is. Er staat in dit document, 

dat de leengoederen, die ook Willem IV, heer 

van Boxtel, van de keizer in leen had ontvan-

gen, nu door de keizer aan Maria en haar man 

Theodricus in leen worden gegeven. Onder de-

ze leengoederen valt zeker de heerlijkheid Box-

tel maar mogelijk moeten nog wel meer be-

zittingen van Willem IV daaronder gerekend 

worden. Maar er worden in de leenbrief geen 

afzonderlijke leengoederen genoemd. Mis 

 

 

 

schien is dit charter zo zorgvuldig in Boxtel be-

waard, omdat met Theodricus van Meerheim 

de rijksheerlijkheid Boxtel overgaat in vreemde 

handen (= naar een ander geslacht). Het docu-

ment is belangrijk ter consolidatie van deze 

'troonswisseling'. Zeker, omdat er in die tijd 

een hevige successieoorlog rond de opvolging 

van hertog Jan III van Brabant plaatsvindt, en 

omdat bovendien door hertog Jan III een grote 

financiële schuld is nagelaten. Deze drie oorza-

ken pleiten ervoor, dat Maria en Theodricus 

heel bewust naar Praag zijn gegaan, en dat 

daarna in Boxtel zorgzaam met dit charter van 

keizer Karel IV is omgegaan. Deze vrouwe en 

heer van Boxtel en hun nakomelingen kunnen 

voortaan met dit document in de hand wijzen 

op de bijzondere eigenheid van Boxtel. Het pri-

vilege geeft hen de mogelijkheid om te bewij-

zen, dat zij als troonopvolgers van de heerlijk-

heid Boxtel erkend moeten worden, en dat hun 

rijksheerlijkheid niets met de juridische, politie-

ke en financiële problemen van het hertogdom 

Brabant van doen heeft.”  

Bron: Boxtel: een heerlijkheid tussen twee he-

ren Ca 1100-1652 van hulde aan de keizer naar 

trouw aan de hertog van J.J.E.M. (Hans) de Vis-

ser. 

 

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel 


