Van Lamsweerdestraat
Tussen Van Beekstraat en Sint Serverusstraat.
Deze straat is vernoemd naar Franciscus Gerhardus Adolphus Reinerus, Baron van Lamsweerde, burgemeester van Boxtel. Hij is geboren in Zutphen op 17 januari 1839. Hij is de
vierde telg uit een oud adellijk geslacht . Zijn
vader is Josephus J.G.F, Baron van Lamsweerde (1795-1875) zijn moeder, Clara M.J.G, Barones van Goltstein van Hoekenburg (1806-1867).
Op 25 juni 1878 trouwt Franciscus te Nijmegen
met Maria Eugenia Antonia Oliviera Victoria,
Barones van Hacfort tot ter Horst
Franciscus van Lamsweerde wordt in 1875 tot
burgemeester van Boxtel benoemd. Hij volgt
Hendrikus van de Ven op.
Zijn ambtsperiode zal 16 jaar duren van 1875
tot 1891
Van 1877 tot 1880 is hij tevens burgemeester
van de buurgemeente Haaren.
Hij krijgt vijf kinderen. Zijn eerste dochter, geboren in 1879 wordt maar 8 maanden oud.
Zijn tweede dochter, Josepha Victoria Alexandra Francisca Maria Barones van Lamsweerde,
geboren in 1880 trouwt in 1906 met Hubert
Raphaël Maria Theodorus Ridder de van der
Schueren. Zijn zoon Franciscus Carolus Josephus Antonius Maria Baron van Lamsweerde
wordt in 1882 te Boxtel geboren en trouwt in
1910 met Mathilde Henriette Louise Maria van
Rijckevorsel van Kessel. In 1884 wordt in Boxtel
dochter Victoire Maria Frederica Francisca Ignatia Barones van Lamsweerde geboren. En op
10 september 1884 komt Claire Marie Henrietta Francisca Barones van Lamsweerde in
Boxtel levenloos ter wereld.
Van het overlijden van het kind wordt natuurlijk aangifte gedaan bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand en dat is de burgemeester. Uit
de akte blijkt, dat de aangifte van overlijden
wordt gedaan door Johannes Henrikus van de

Sande, klerk van beroep en Petrus Westenburger, veldwachter. De aangifte wordt gedaan
voor burgemeester Van Lamsweerde. Een
vreemde situatie als je begrijpt, dat twee
‘vreemden’ je komen vertellen, dat jouw dochter is overleden, een akte opmaakt en die samen met de aangevers voor waarheid ondertekent.
Nog steeds is het prachtige familiegraf van burgemeester Van Lamsweerde, die op 23 maart
1891 in Boxtel overlijdt, te vinden op het kerkhof van de Sint Petrusbasiliek.
Waarom juist deze straat naar een burgemeester van adel is vernoemd is mij een raadsel. De
straat is amper 60 meter lang en heeft maar
één huisnummer; nummer 1.
Burgemeester Baron van Lamsweerde zou zich
in zijn graf omdraaien als hij hier weet van had.
Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

