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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 11 december 2012 om 20.00 uur in 
zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel. Dr. Jan Sanders, archivaris bij het BHIC, 
houdt een lezing over de Kartuizers.  
 

Kartuizers in Boxtel 
 
Het kartuizerklooster van 
Sint-Sophia van 
Constantinopel werd 
gesticht rond 1465 door 
twee Bossche 
kanunniken. Vanuit 
Roermond kwamen in 
1466 de eerste 
kloosterlingen van deze 
beschouwende orde 
naar Olland en kon het 
kloosterleven daar een 
aanvang nemen. Maar 
het beviel er niet en al 
snel vertrokken ze er. Daarna woonden ze enkele jaren op de Eikendonk tussen Den Bosch 
en Den Dungen. In 1471 kochten ze een klooster in Vught tussen de Taalstraat en de 
Dommel. De Beeldenstorm in 1566 maakte een eind aan hun verblijf daar. Vervolgens 
leidden ze een zwervend bestaan totdat ze halverwege de zeventiende eeuw definitief uit de 
Meierij vertrokken en hun heil in Antwerpen zochten. 
Gedurende hun gehele Meierijse bestaan had het klooster belangen in Boxtel. Op de eerste 
plaats wegens drie boerderijen die ze er bezaten (twee in Kleinder Liempde en een in 
Selissen). Bovendien omdat kasteel Stapelen en de zusters hun tot twee keer toe onderdak 
verleenden in moeilijke tijden. En ten slotte omdat ze zich er nog beschermd wisten door 
inwoners van Boxtel, ook toen ze niet meer in de Meierij woonden.  
Op 19 november werd een boek over dit klooster gepresenteerd, getiteld: ‘Kartuizers in het 
land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij ’s-Hertogenbosch, 1466-
1641’ (Woudrichem 2012). Het is onderdeel van een veel breder project rondom het 
kartuizerklooster, zie www.kartuizerklooster.nl. De auteur, Jan Sanders, zal op 11 december 
een lezing over de geschiedenis van dit klooster houden met daarbij speciale aandacht 
voor Boxtel.. 

Nieuwsbrief – december 2012 
 

http://www.kartuizerklooster.nl/
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MEDEDELINGEN  
 
Joepie, we hebben 150 leden!!!! Jarenlang schommelde ons ledenbestand rond de 130, maar 
de laatste jaren zijn er steeds meer mensen lid van onze heemkundekring geworden (en gelukkig 
zeggen er maar weinig op). Het bestuur is daar best een beetje trots op, we doen het dus goed!  
Het 150e heemkunde lid is Bert (en Mieke) Snellaars. Bert is een beetje treinengek, en dat komt 
goed uit, want in 2015 herdenkt Boxtel dat het 150 jaar geleden een station kreeg. De 
heemkundekring laat ook dat natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.  
In 2012 verwelkomden we verder als nieuw lid: Adri Aalbers, Marlies van Eerd, Els van der Hauw, 
Ria Kruijssen, Ad en Anja Ligtenberg, Peter van der Linden, Frans Maas, Trees Raijmakers, 
Wilbert Steenbakkers, en Harry van den Tillaart. 
 
Lezingen in 2013: om te noteren in uw nieuwe agenda, de lezingen zijn op dinsdag 22 januari 
(jaarvergadering), 26 februari, 9 april, 24 september, 29 oktober, 26 november.  
 
Boek Kampina Airborne: Proficiat Peter van der Linden, we zijn namelijk al door de eerste druk 
van het boek heen!!! Komende dagen arriveren 700 
nieuwe boeken van de drukker en kunt u het weer 
volop aanschaffen, voor uzelf of via de Sint. In de 
Groene Poort loopt de bijbehorende tentoonstelling van 
Han van den Bosch nog door tot eind maart 2013. Het 
boek is daar en bij Elckerlyck te koop en voor 
ledenprijs nog te koop bij onze penningmeester.  
 
Boek Pierre Janssen: tijdens de vorige lezing lieten 
Christ van Eekelen en Rini van Oirschot enthousiast 
zien hoe het boek over de schilder Pierre Janssen na 
lang onderzoek, vele foto’s, bezoeken door heel het 
land en vooral erg veel vrijwilligersinzet, vorm had 
gekregen. En ze mogen er trots op zijn! Het is een 
prachtig boek geworden. Op zaterdag 10 november 
werd het eerste exemplaar aan de kleinzoon van 
Janssen aangeboden door niemand minder dan Pierre 
Janssen zelf. De tentoonstelling in het KunstCentrum, 
is nog open tot 1 december, en trok al ruim 500 
bezoekers. Ook de boekverkoop gaat boven 
verwachting, wacht dus niet te lang als u nog een 
exemplaar wil kopen of de Sint cadeau wil laten doen.  
 
Website: www.heemkundeboxtel.nl   
Penningmeester: Frans van Susante, Hendrik 
Verheeslaan 29, 5283CP Boxtel, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Secretaris en ledenadministratie: Hanneke van der 
Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB Boxtel,  

0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  
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