
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Lezing op dinsdag 22 november 2011 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 in 
Boxtel, door Frans Abrahams. Kernonderwerp in deze lezing is de waardering voor onze 
agrarische voorouders. 
 

Daar is iets groots verricht in Brabant 
 

Het bijna onmogelijke heeft de vroegere 
boerenstand mogelijk gemaakt. Immers ze moesten 
een bestaan opbouwen op een onvruchtbare 
zandplaat. Weliswaar enige afwisseling met 
afzettingen als leem en veen, maar het kon niet 
tippen aan de natuurlijke vruchtbaarheid elders in 
ons land. De groei van de steden en daarbinnen het 
hoge culturele niveau was zonder de inzet van de 
Brabantse boer onmogelijk geweest. Het karige 
bestaan en enorme doorzettingsvermogen dwingen 
ons respect af. Zeker als je alle tegenslagen in 
aanmerking neemt, zoals oorlogen, politieke onrust, 
plunderingen en wateroverlast. Met een geweldige 

veerkracht begonnen ze telkens opnieuw als het gebied weer door rampen getroffen werd.  
 
De spreker vergelijkt eerst Boxtel met omliggende plaatsen. Kort wordt het ontstaan van 
het natuurlijk fundament uitgelegd, maar vooral de manier waarop gebouwd en gewerkt 

werd. Factoren die van invloed waren op de 
landbouw komen aan bod, zoals de kloosters 
verkeerssituaties, overstromingen, de Meierij in de 
gevechtszone, en de invloed van Den Bosch.  
Alles zal verlucht worden met een groot aantal 
afbeeldingen. En er wordt een pleidooi gehouden 
voor de enorme inzet van de Brabantse boerin. De 
boer, die ploegde voort, maar zonder de enorme 
wilskracht en het uithoudingsvermogen van de 
boerin zou het nooit gelukt zijn om ons prachtige 
Brabant tot ontginning te brengen.  

En daarbij bijna een smeekbede om onze dierbare Brabantse cultuur te koesteren! 
 

Nieuwsbrief - november 2011 
 



Nieuwsbrief - mei 2011 
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Mededelingen 
 
Lezingen in 2012 
De lezingen zijn in 2012 op dinsdag 17 januari, 14 februari, 20 maart, 24 april, 2 oktober, 6 
november en 11 december.  
 
Open Monumentendag 
Op 11 september werd tijdens de Open Monumentendag door de heemkundekring een 
succesvolle tentoonstelling gehouden in het Ursulagebouw over het 100 jarig bestaan van het 
Ursula klooster. Meer over de Ursulinen op onze website www.heemkundeboxtel.nl >Boxtel 
cultuurhistorie > kloosterleven > Ursulinen. Er staan ook al verschillende Boxtelse straten op onze 
website. 
 
Redoutes 
In 2008 hebben we op Open Monumentendag de Boxtelse redoutes door middel van markeringen 
even teruggebracht in het Boxtelse straatbeeld. Bij Stapelen is de redoute op de voormalige 
konijnenberg nu weer permanent teruggebracht. De ligging van alle redoutes kunt u nog eens 
nalezen op onze website > Boxtel cultuurhistorie > redoutes.  
 
Boek Baanderheren,Boeren en Burgers van Jean Coenen 
U heeft vast dit boek in uw bezit. De node te missen trefwoordenindex staat op onze website > 
Boxtel cultuurhistorie > diverse > trefwoordenindex  
 
Genealogie Van den Oetelaar 
Door zijn te jonge dood heeft Jean Coenen dit boek niet kunnen voltooien, maar gelukkig is Ger 
van den Oetalaar een waardig opvolger en heeft hij een prachtig boek uitgebracht over zijn op 
de voorgrond tredende Brabantse voorouders. http://genealogievandenoetelaar.nl  
 
Militieregisters 
Van heel Nederland zijn vanaf 1814 de gegevens van dienstplichtigen bewaard. Behalve 
geboortedatum en –plaats, leveren deze registers vaak de namen van ouders en een 
signalement van de te keuren militair op. De gegevens van militairen zijn sinds 3 nov. te 
raadplegen op de nieuwe website http://militieregisters.nl En tot 10 nov. zijn de scans gratis te 
raadplegen!  Voor het indiceren wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die op de site 
http://velehanden.nl vanaf thuis helpen met het invoeren van gegevens.  
En kijk dan ook eens naar de digitale bronbewerkingen op de website VanPapierNaarDigitaal 
http://vpnd.nl , waar ontzettend veel scans van archiefstukken op te vinden zijn, ondermeer een 
deel van het oud rechterlijkarchief van Boxtel 
 
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel, 
0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 penningmeester@heemkundeboxtel.nl 
Contributie 20 euro op rekeningnr. 1287.12880 tnv Penningmeester Heemkundekring, Hendrik 
Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel of contant 
 
Website: www.heemkundeboxtel.nl .
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