
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Lezing 16 februari
 
Lezing door Ger van den Oetelaar op dinsdag 16
februari 2016 om 20.00 uur in zaal De Adelaar,
Baroniestraat 75 Boxtel
 
De lezing gaat over de twee middeleeuwse landgoe
deren Velder en Heerenbeek. Terwijl Velder eeuwen
lang in stand kon blijven vanwege de jacht en de
status die de eigenaren, de heren van Boxtel, hieraan
ontleenden werd Heerenbeek gebruik als landbouw
landgoed door de Abdij van ’t Park uit Leuven. De
intensieve relatie met de eigenaren en het gebruik in
het verleden bepalen nu nog het beeld van deze twee
leembossen. Conflicten met de buren en de heersers
hebben hun neerslag in het archief gehad waarmee
Velder en Heerenbeek goed in beeld hebben kunnen
komen. Een hoge natuurwaarde wordt gecombi
neerd met hoge cultuurhistorische waarden. In de
lezing komen het middeleeuws gebruik, middeleeuw
se relicten, vroegere en huidige eigenaren aan de
orde.
 
In 1303 wordt het Oirschotse Heerenbeek als bosge
bied door de hertog van Brabant geschonken aan
de Norbertijner Abdij van ’t Park. Het is dan rond de
150 hectare groot en maakt deel uit van een veel
groter bosgebied. De Leuvense abdij besluit onmid
dellijk om zelf Heerenbeek in cultuur te brengen.
Velder is binnen Liempde al vanaf de middeleeuwen
als Vellaer bekend en in bezit van de heren van Boxtel
die op Stapelen wonen. Ze krijgen Velder waarschijn
lijk na 1231 in leen gekregen van de hertog van Bra
bant of verwerven het van de graven van Rode. De
heren van Boxtel gebruiken Velder tot 1819 vooral als
jachtgebied. Velder is in die eerste eeuwen een zo
genaamde vrije warande waar de heren van Boxtel
het alleenrecht op de jacht hebben. Voor de jacht
partijen, die met name ook bedoeld zijn om de status
van de heren van Boxtel te verhogen, wordt de regi
onale adel uitgenodigd. De sterrenbosstructuur wordt
in het midden van de 17e eeuw ten dienste van de
jacht aangelegd.
 
De laatste heer van Boxtel, prins Frederik III Otto van
Salm-Kirbourg, verliest zijn rechten eind 18e eeuw.
Velder wisselt enkele malen van eigenaar, tot het
landgoed in 1852 toekomt aan Jan Francis van
Boeckel. Jan Francis komt uit het Belgische Bocholt
en is een op vele gebieden succesvol zakenman. De
familie Van Boeckel is in 2015 nog steeds eigenaar
van Velder.
In de 19e eeuw wordt Velder door de aanleg van de
spoorlijn verdeeld in twee delen. Van 1948 tot 1994
worden er Landbouwwerktuigendagen gehouden.
Tegenwoordig vinden er jaarlijks evenementen
plaats, zoals Circo Circolo waarvan de opbrengsten
gebruikt worden om Velder te onderhouden en te
versterken. 

Familie Van Boeckel op Velder

Protest in de jaren '70

Velder, Landbouwwerktuigendagen
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Verslag jaarvergadering dinsdag 19 januari 2016
Welkom en opening van de jaarvergadering:
De voorzitter opent de vergadering en heet de ruim 50 aanwezigen welkom. Dit jaar bestaat onze heemkun
dekring 75 jaar en gaan we dit jaar in met een feestelijk gekroond heemkundelogo onder de naam
‘Heemkunde Boxtel’.
Er zijn in 2015 vier leden overleden en acht opzeggingen. We hebben ook 14 nieuwe aanmeldingen, waardoor
we op 31 dec 2015 uitkomen op 152 leden.
Notulen van jaarvergadering 20 januari 2015:
Het verslag van de jaarvergadering van 2015 wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
Financieel verslag over 2015:
De kascommissie bestaat uit Steven van Groeningen en André van den Aker. Ze hebben de boeken gecon
troleerd en in orde bevonden, waarmee ze voorstellen om de penningmeester te dechargeren. Voor volgend
jaar bestaat de kascommissie uit André van den Aker en Ben Kuilman.
Begroting voor 2016:
De ledenvergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor komend jaar te handhaven op 20
euro. Wilt u het bedrag overmaken op rekening NL79RABO0128712880 tnv Heemkunde Boxtel. Over de be
groting 2016 zijn verder geen opmerkingen of vragen.
Bestuursaangelegenheden: 
Secretaris Hanneke van der Eerden en bestuurslid Leo van de Langenberg treden komende 13 maart uit het
bestuur. De secretaris heeft deze functie 25 jaar vervuld en heeft het erelidmaatschap gekregen. Christ van
Eekelen zal het secretariaat op zich nemen. Wilbert Steenbakkers wordt door de ledenvergadering als nieuw
bestuurslid verwelkomd en we zoeken nog een kandidaat om het bestuur te completeren. Is dat iets voor u???
Overzicht bestuur op 1 januari 2016: 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Dik Bol; secretaris Hanneke van der Eerden; penningmeester Nellie van den
Brandt-Boselie; leden Gerard Buiks; Leo van de Langenberg; Christ van Eekelen en Frank van Doorn.
Overzicht van de ledenactiviteiten in 2015:
Lezingen: we hadden het afgelopen jaar zeven bijeenkomsten. De jaarvergadering, met een rondreis langs
archeologische activiteiten; lezing door Ooms over de Dood; lezing door Jan Klerken en André Van der Pasch
over Beugelen; lezing door Jean Dewaerheid over Napoleon; lezing door Jos Mandos over Spoor; lezing door
Van Genabeek over Bossche archeologie; lezing door Ruud van Nooijen over de steenstraat; lezing door Van
de Greef en Paagman over de Romeinen in het Groene Woud. En een extra lezing over de Pelgrimsinsignes.
Excursies: Excursie naar Diest en Tienen; beugelen in Liempde; excursie naar Sint Petrusbasiliek; excursie naar
Museum Vekemans.
Evenementen: 150 jaar Spoor; tentoonstelling MuBo en straatnaam Pierre Janssen; tentoonstelling Middel
eeuwen in Groene Poort; tentoonstelling 100 jaar Stapelen (geparticipeerd); Open Monumentendag,
heemkundefoto’s in etalages.
Overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2015: 
Webmaster: Jos Mandos houdt onze heemkundewebsite actueel. In 2016 zal de website aan de eisen van
de tijd aangepast worden.
- Werkgroep 150 jaar Spoor: de spoorgroep kan terugkijken naar een mooi spoorevenement in 2015. Er waren
tal van activiteiten, zoals het verwarmde spoorbankje, het kunstwerk, de spoorbraderie, een tentoonstelling
in MuBo, en lezingen.
- Werkgroep Archeologie: opgraving bij Kartuizerhoeve aan de Goorestraat 1; tentoonstelling Middeleeuwen
in de Groene Poort.
- Werkgroep Foto’s: de film- en fotobank, onder de paraplu van de Brabant Collectie, is onlangs opgeheven.
We kijken naar nieuwe mogelijkheden om onze digitale foto’s onder te brengen.
- Werkgroep Pierre Janssen: Het inventariseren, beschrijven en fotograferen door Christ van Eekelen en Rini
van Oirschot is het afgelopen jaar doorgegaan. Het totaal staat nu op 537 schilderijen.
- Werkgroep Jan Kruijsen: Frank en Nel van Doorn willen eind 2016 het boek over deze schilder bij de drukker
hebben. Verder worden de schilderijen geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd.
- Werkgroep Veldnamen: Wim Veekens werkt aan de afronding van het onderzoek.
- Rondvraag: er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ledenvergadering. 

Tentoonstelling 75 jaar Heemkunde Boxtel
Op zaterdag 13 februari om 11.30 uur zal de tentoonstelling ’75 jaar Heemkunde Boxtel’ worden geopend.
De tentoonstelling vindt plaats in het Museum Boxtel (MUBO). De expositie geeft onder andere een beeld
van de activiteiten van onze Heemkundeleden. Ook wordt een aantal ‘markante Boxtelaren’ uitgelicht, zoals
Piet Dorenbosch, Gied Segers, Piet Rood en andere. In een fotoreportage, van de hand van Rini van Oirschot,
ziet u een aantal veranderingen in Boxtel, gedurende de laatste eeuw. De tentoonstelling duurt tot en met
17 april 2016.
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Heemkundepluim
Tijdens de jaarvergadering op 19 januari is de heem
kundepluim voor de tweede keer uitgereikt. Heemkun
de Boxtel heeft de pluim in 2015 in het leven geroepen
als een compliment aan personen of instellingen die
op een bijzondere manier met het Boxtelse erfgoed
omgaan.
De jury bestaat dit jaar uit Ria Bouchier, Joop Schuller
en Rob Margry. Unaniem is besloten dat de heemkun
depluim in 2016 aan pater Hans de Visser wordt toe
gekend. Hans de Visser heeft, aan de hand van ar
chiefonderzoek, enkele lijvige boeken over Boxtel
geschreven. Daardoor heeft hij de Boxtelse historie
voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Samen
met anderen maakte hij een historische filmdocu
mentaire. Hij heeft het initiatief genomen voor de zes
grote gedenkstenen, die in de cultuurhistorische as
in het plaveisel zijn gelegd. Hij gaf de aanzet tot de
levensbeschrijving en inventarisatie van de schilderij
en van Pierre Janssen. 

Ledenactiviteiten in 2016

Zat. 13 februari - Opening tentoonstelling 75 jaar
Heemkunde Boxtel in het MUBO
Di 16 februari – Lezing Ger van den Oetelaar,
Velder en Heerebeek
Zat 12 maart – Feestmiddag 75-jarig jubileum
Zon 13 maart - Lezing Christ van Eekelen in het
MUBO
Di 22 maart – Lezing Frans van Eekelen, Slag van
Lekkerbeetje
Di 26 april – Lezing Dik Bol, 150 jaar
Stationsstraat
Zat 14 mei – Excursie klooster Velp
Zat 10 en zondag 11 september – Open
Monumentendag
Zat 24 september – excursiereis
Di 27 september – Lezing Wilbert Steenbakkers,
Genealogische database
Di 25 oktober – Lezing
Di 29 november – Lezing 

Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB  Boxtel
telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
PENNINGMEESTER:
Nellie van den Brandt- Boselie
Fellenoord 18
5281 CB  Boxtel
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
telefoon: 0411-678303
rek.nr.: NL79 RABO 0128712880 
t.n.v. Heemkundekring Boxtel
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Hanneke van der Eerden
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
telefoon: 0411-684586
website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
REDACTIE:
Hanneke van der Eerden
Christ van Eekelen
REDACTIEADRES:
Liempdseweg 3
5283 RB  Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

Een interactieve historische wandeling
door Boxtel

Op zondag 13 maart om 11.15 uur zal Christ van
Eekelen een lezing verzorgen in het MUBO. Het
woord ‘lezing’ is hier niet goed op z’n plaats. Het
wordt een interactieve historische wandeling door
de straten van Boxtel, terwijl u gewoon stil zit op
uw stoel.

Indien onbestelbaar:  
Liempdseweg 3, 5283 RB Boxtel


