
Speelmanstraat 
 
Tussen Achterberghstraat en De Tijvert 
In januari 1811 wordt de 27 jarige ongehuwde 
jonkheer Abraham Florentius Speelman van 
Wulvershorst burgemeester van Boxtel. Hij is 
erfgenaam van Hendrik de Roo van Wulvers-
horst, eigenaar van het goed Jachtrust in Box-
tel. De vader van Abraham Florentius is heer 
van Heeswijk en Dinther , zijn moeder Cathari-
na Vester stamt uit een familie die veel grond 
bezat in Boxtel. Abraham is geboren op het kas-
teel Heeswijk op 3 september 1784. Op 1 april 
1818 huwt hij in Dordrecht met Sophia Baltina 
Stoop (1780-1863). 
Abraham Florentius Speelman is niet alleen  
burgemeester van Boxtel, hij is daarnaast van 4 
juli 1820 tot 1 juli 1826 lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Brabant en wordt op 8 juni 
1828 als lid van de ridderschap (opnieuw) be-
noemd tot lid van de provinciale staatsvergade-
ring van Noord-Brabant. In de late avond van 
de eerste maart 1832 woedt er een grote 
brand in Boxtel, die de twee woningen van- en 
bewoond door de landbouwers Petrus van Oers 
en Johannes Verhoeven geheel in de as leggen, 
zonder dat men iets van have, vee of inboedel 
kan redden. De negentienjarige zoon van Van 
Oers komt in de vlammen om. De burgemees-
ters van Boxtel, Speelman, en van Vught, A.A.J. 
Verster (1781-1836) (neef van Speelman), als-
mede de leden der gemeenteraad van Boxtel, 
verenigen zich bij gouvernementsbesluit van 5 
maart 1832 tot een commissie om de ergste 
nood van de getroffen families te kunnen leni-
gen.  
Jonkheer A.F. Speelman van Wulvershorst is de 
eerste persoon met de titel ‘burgemeester’ in 
Boxtel na de Franse tijd. Zijn ambtsperiode als 
burgemeester is van 1813 tot 1840. Van 1811 
tot 1813 is hij maire en woont hij op het kasteel 
Stapelen. Naast zijn burgemeesterschap oefent 
hij ook nog het beroep van papierfabrikant uit.  

 
 
 
Uit zijn huwelijk met Sophia worden drie kin-
deren geboren. Speelman overlijdt, nog in func-
tie als burgemeester, na een kort ziekbed, in de 
leeftijd van bijna 56 jaar, op 25 augustus 
1840 en wordt in de functie van burgemeester 
van Boxtel opgevolgd door P. van Beysterveldt.  
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