
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Uitnodiging voor onze volgende lezing op dinsdag 21 oktober 2014 om 20.00 uur in Zaal De Adelaar, 
Baroniestraat 75 Boxtel. Anton Neggers houdt een lezing over het onderzoek dat hij heeft gedaan in de 
vonnissen van de Boxtelse schepenbank, het oud rechterlijk archief van Boxtel (1393-1810). 
 

"op alles wel ende rijpelijk gelet" 
Rechtspraak van de Boxtelse 

schepenbank 
 
“Sa lijff om lijff de ziel voor den duijvel; Ick sal Boxtel in brand 
steken” roept Henrick Haren alias van Seumeren, als hij in 
1693 met eenen oproerigen en vrevelmoedigen geest op de 
publieke straat Michiel de Lavigne met een mes aanvalt. Hij 
wordt door de drossaard gearresteerd en voor de schepenbank aangeklaagd.  
De schepenbank van Boxtel bezat zowel de lage als de hoge jurisdictie. Dat betekent dat de schepenen als 
rechters zowel in civiele zaken als in criminele procedures konden vonnissen, en zelfs lijfstraffen en de 
doodstraf konden opleggen. In het archief van de schepenbank bevinden zich meer dan 800 
procesdossiers, en nog eens meer dan 100 adviezen van rechtsgeleerden die betrekking hebben op de 
rechtspraak van de Boxtelse schepenbank. Tussen al het juridisch jargon door schetsen ze een bijzonder 
beeld van het leven in Boxtel in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Behalve de achtergronden van de Boxtelse rechtspraak komen in de lezing ook de dossiers zelf aan de 
orde. Ze gaan onder meer over caféruzies, defloratie, roddel en achterklap, onbetaalde rekeningen, 
bedelarij, alimentatie, echtscheiding, stroperij en diefstal. Over de katholieke en protestante notabelen van 
Boxtel, maar ook over de gewone mensen die genoodzaakt waren den wegh van Regt innen te gaan.  
 
Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Hij is de voorzitter van 
de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische vereniging. 
In 1974 startte hij met stamboomonderzoek. Als genealoog en regionaal historicus is hij gespecialiseerd in 
de geschiedenis van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Anton publiceert over genealogie en regionale 
geschiedenis, over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie 
en strafprocesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, het 
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant en Gens Nostra. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en 
Hontsvotten Werck, over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735. 
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MEDEDELINGEN  
 
Lezingen: Onze volgende lezing is op 18 november 2014,waarbij Henk Buiks de spreker is.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentoonstelling Middeleeuwen. In het Oertijdmuseum www.oertijdmuseum.nl wordt in 2015, in 
samenwerking met onze actieve archeologische werkgroep, een tentoonstelling ingericht over de 
Middeleeuwen. Daarvoor is onze archeologische werkgroep op zoek naar voorwerpen uit de 
Middeleeuwen (ongeveer 500 tot 1500). We verwachten dat er bij mensen thuis nog spullen uit die 
periode aanwezig zijn. Het hoeft hierbij niet altijd te gaan om gave spullen, maar ook fragmenten of 
scherven kunnen zeer de moeite waard zijn. Als u denkt dat u iets interessants heeft kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Dik Bol, voorzitter@heemkundeboxtel.nl  

 

 
Zaterdag 13 september hebben we bij prachtig weer en een volle 
bus onze jaarlijkse busreis gemaakt. Het reisdoel was Oudewater, 
Gouda en Schoonhoven, alle drie plaatsen waar de deelnemers 
vast nog eens naar terug gaan. We kijken terug op een heel 
gezellige en geslaagde dag. 
Foto’s www.heemkundeboxtel.nl > Fotoseries 
 
Penningmeester: Nellie van den Brandt-Boselie, 0411-678303 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl  
Contributie is 20 euro per jaar. Rekeningnummer 
NL79RABO0128712880 tnv Penningmeester Heemkundigekring, 
Fellenoord 18, 5283CP Boxtel.  

Secretaris en ledenadministratie: Hanneke 
van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283RB 
Boxtel, 0411-684586 
secretaris@heemkundeboxtel.nl  
Website: www.heemkundeboxtel.nl.  
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