
Uitnodiging aan onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op
dinsdag 14 oktober 2008 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de
H. Hartkerk) te Boxtel. Anton Neggers geeft een lezing met PowerPointPresentatie. 

Schelmen en hontsvotten werck
Het is een koude nacht in februari van het jaar 1735. Op de markt van Oirschot klinkt een
geweerschot.  Enkele cafébezoekers  komen op het geluid af  en treffen de drossaard van
Oirschot en Best, mr Jean de Marcq, zwaargewond bij het raadhuis aan. Hij overlijdt kort
daarna aan zijn  verwondingen.  De dader,  oud-borgemeester  Antony  Andries  Schepens,
vlucht naar de zuidelijke Nederlanden. Hij wordt door de schepenbank bij verstek ter dood
veroordeeld. Als hij jaren later in Oirschot opduikt, wordt hij opnieuw gearresteerd. Maar
voordat hij berecht kan worden wordt hij door een aantal onbekenden met geweld uit het
raadhuis bevrijd. Schepens wordt later opnieuw opgepakt, vastgezet in de gevangenpoort te
Den Haag en in 1744 uiteindelijk terechtgesteld. “Het is schelmen en hontsvotten werck”,
aldus een van de getuigen die kort na de moord worden gehoord. Schelmen en hontsvotten
werck is  ook  de  titel  van  het  boek  dat  onderzoeker  Anton  Neggers  schreef  over  deze
moordzaak. Aan de hand van de originele archiefstukken wordt de moord op drossaard De
Marcq,  alsmede de enerverende nasleep,  tot  aan de executie  van de dader,  beschreven.
Schelmen  en  hontsvotten  werck  geeft  bovendien  een  getrouw  beeld  van  de  sociale,
bestuurlijke  en  strafrechtelijke  aspecten  van  de  Meierij  van  ’s-Hertogenbosch  in  de
achttiende  eeuw.  De  verhouding  tussen  katholieken  en  protestanten,  bestuurders  en
ambtenaren, de plaatselijke heren en hun onderdanen, maar ook de relatie van het locale
bestuur met andere  instanties,  zoals  de Staten-Generaal,  komen aan de orde.  Het boek
belicht de strafrechtelijke kant van de zaak, maar plaatst bovendien de gebeurtenissen en
de  betrokkenen  midden  in  hun  omgeving,  waardoor  dorp  en  dorpsleven  worden
geschilderd in scherpe, maar kleurrijke trekken. 
Anton Neggers -Boxtel 1959- studeerde rechten te Tilburg en is sinds 1986 werkzaam in het
hoger beroepsonderwijs. In 1973 startte hij als genealoog met een onderzoek naar zijn eigen
familie. In 2001 verscheen de Genealogie Neggers. Als genealoog en regionaal historicus is
hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de heerlijkheid Oirschot en Best. Zijn artikelen
verschenen  onder  andere  in  Gens  Nostra,  de  Brabantse  Leeuw,  Campinia  en  het
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. Behalve over zijn eigen familie publiceerde
hij de genealogieën van veel Oirschotse families, alsmede over uiteenlopende onderwerpen
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zoals de het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en het leven
van een Spaanse jonker in Oirschot.

Mededelingen
 Volgende lezing op 25 november: Ruud van Nooijen over de geschiedenis van de fotografie. 

 De heemkundekring was volop aanwezig op Open Monumentendag. Op zaterdag bulderden 
de kanonnen en overal in Boxtel waren de oude contouren van de Redoutes uit 1838 weer in 
het straatbeeld teruggebracht. Dank
aan alle vrijwilligers, die uitleg gaven
bij de redoutes en aan dhr. Hazenberg,
die zijn tuin + redoute gastvrij
openstelde. Op zondag waren de
kerken open voor de deelnemers van
de Religieuze wandeling en bij het
Oertijdmuseum lieten veel mensen
door de deskundigen hun
archeologische vondsten op waarde en
ouderdom schatten. Foto’s op onze
website www.heemkundeboxtel.nl
>Boxtelse geschiedenis >Foto’s.

 Met een volle bus en prachtig weer maakten we een succesvolle reis naar Dordrecht. Bekijk 
de foto’s op onze website www.heemkundeboxtel.nl . 

 Wij hebben al jaren een heel mooie website, maar juist een mooie en succesvolle site vraagt 
regelmatig om onderhoud en modernisering. We zijn op zoek naar iemand die ons daarbij kan 
helpen. Op wie mogen we een beroep doen (of heeft een handige zoon)? 

 Verschillende leden van onze kring doen historisch onderzoek en publiceren daar over, zodat 
ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Pierre van Amelsvoort heeft een boek 
geschreven over de Boxtelse cafe’s, te koop voor € 19,00, maar tijdens de lezing kunnen 
heemkundeleden het aanschaffen voor € 17,50. 
Chris van Eekelen deed onderzoek naar de familie Pastoor en het resultaat van zijn onderzoek
is bij deze nieuwsbrief gevoegd. Omdat de familie Pastoor een bekende verschijning in Boxtel
was, is Van Eekelen zeer benieuwd naar uw op- of aanmerkingen of aanvullingen op zijn 
verhaal. 
Wie heeft een verhaal voor de volgende nieuwsbrieven? 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op
rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring,
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de
penningmeester. 
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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