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Lezing door Wilbert Steenbakkers
Dinsdag 16 januari 2018 om 20:00 uur zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 Boxtel

Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren
Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde
Medio november verscheen het
boek Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren – Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en
Liempde.

Goorestraat 5 in 1980

Dit boek beslaat ruim 300 pagina’s en staat vol met honderden
foto’s, plaatjes en héél veel informatie. De auteur is Wilbert
Steenbakkers, maar namens
Heemkunde Boxtel heeft ook
Hanneke van der Eerden veel
historisch onderzoek verricht. In
dit boek wordt een 27-tal bijzondere boerderijen en schuren in
de gemeente Boxtel behandeld.
Van deze 27 beschreven boerderijen en schuren staan er 11 op
het grondgebied van Boxtel of
Lennisheuvel. Bij de keuze is gelet op ouderdom, eerdere bouwactiviteiten en authenticiteit.
Sommige boerderijen zouden
volgens de overlevering al in de
17e of 18e eeuw bestaan hebben.
Tijdens het onderzoek naar de
geschiedenis bleek soms dat
overlevering en werkelijkheid
niet altijd overeenkomen. Maar
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andersom is ook het geval: de
basis van een boerderij bleek
eeuwen ouder te zijn dan men
dacht.
Voor sommige boerderijen is zogenaamd dendrochronologisch
onderzoek uitgevoerd. Dit houdt
in dat er met behulp van jaarringen in het gebint is gekeken hoe
lang geleden de boom gekapt is,
welke voor het gebint gebruikt is.
Ook is de bouwgeschiedenis van
de boerderijen onderzocht. Vanaf 1832 is het kadaster beschikbaar, een schitterende bron voor
deze gegevens. Daarom is de periode vanaf 1832 gemakkelijker
te onderzoeken. In de periode
daarvoor
werden
(ver)
bouwingen niet of slechts sporadisch beschreven.

Kadastertekening Goorestraat 5 in 1883

Van alle Boxtelse boerderijen zijn
de eigenaren en bewoners bekend vanaf 1736. Maar voor
meerdere boerderijen zijn ook
oudere gegevens bekend. Om
het goed in de familie te houden

Goorestraat 5

is vererving van vader op
(schoon)zoon eerder regel dan
uitzondering. Hierdoor zijn enkele boerderijen al generaties lang
in dezelfde familie.
Tijdens de lezing, die Wilbert
geeft, komen de Boxtelse boerderijen aan bod. Hierbij wordt
uitleg gegeven over het uitgevoerde onderzoek, de resultaten
hiervan en bijzonderheden over
de boerderijen of schuren. Ook
zal er een aantal verrassende feiten aan bod komen. Er wordt
ook materiaal vertoond dat niet
in het boek is terechtgekomen.
Tot slot zullen ook enkele bijzondere Liempdse boerderijen behandeld worden.
Wilbert Steenbakkers (Boxtel 1972)
ging na zijn Middelbare Laboratorium
Opleiding (MLO) werken in de chemische industrie. Tijdens zijn werk bij
Organon / MSD in Oss volgde hij het
Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO).
Thans werkt hij als Quality Control
Manager bij Interchemie Werken “De
Adelaar” BV te Venray, een bedrijf
waar veterinaire geneesmiddelen en
voedingssupplementen gemaakt worden. Hij is bestuurslid bij Heemkunde
Boxtel.

Nieuwe voorzitter
Dik Bol gaat de voorzittershamer overdragen
Heemkundevoorzitter Dik Bol
heeft besloten het voorzitterschap en zijn bestuursfunctie in
2018 te gaan beëindigen. Privéomstandigheden, zoals meer
tijd willen spenderen aan de
kleinkinderen en wat vaker op
vakantie gaan, zijn een paar redenen die hij noemt.
Na ruim 20 jaar voorzitterschap
is het tijd voor vers bloed, zo
concludeert hij. Het bestuur
vindt dit jammer maar heeft
begrip voor zijn keuze. Gelukkig
blijft hij wel actief in de archeologiewerkgroep, als één van de
website beheerders en met diverse heemkundige uitzoekklussen.

Nieuwe bestuursleden
Door het vertrek van Dik en de
toename van het werk is het
bestuur naarstig op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Iedereen
die een bestuursfunctie ambieert of een goede kandidaat
kent, kan vrijblijvend contact
opnemen met secretaris Christ
van Eekelen.
Het bestuur vergadert één
avond per maand in een gezellige sfeer. Geen enkel bestuurslid
wordt verplicht om acties op
zich te nemen, want elk bestuurslid kiest zelf welke activiteit het best bij hem past. Diepgaande kennis over oud Boxtel
is mooi meegenomen, maar het
is zeker geen must.

Wat is een ArcheoHotspot?
Door Dik Bol
Het Amsterdamse museum Allard Pierson is vorig jaar gestart
met een ArcheoHotspot. Deze
Engelstalige kreet staat voor
een puur Nederlands initiatief
waarin de archeologie dichter
bij het grote publiek gebracht
wordt. Dit soort ontmoetingsplekken van archeologen zijn er
inmiddels in 's-Hertogenbosch,
Eindhoven, Nijmegen, Arnhem,
Utrecht en Castricum geopend.
Op 15 oktober is de ArcheoHotspot in Boxtel feestelijk geopend. Tijdens de week van de
Archeologie verrichtte wethouder Lestrade de openingshandeling in het Oertijdmuseum. Het
museum zorgt voor de ruimte,
terwijl de archeologiewerkgroep van Heemkunde Boxtel
voor de bemensing en de activiteiten zorgt. In verschillende
andere Hotspots zijn regelmatig
professionele archeologen aan
het werk. Het publiek kan dan
meewerken en krijgt uitleg. In
Boxtel zijn het vooral amateurarcheologen en metaaldetectorzoekers die de Hotspot bemensen. En er zijn plannen om nog
wel vijf of tien van dit soort locaties te gaan organiseren. De
Grote Archeologie Prijs is op 28
oktober uitgereikt aan alle ArcheoHotspots samen. Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 10 uur, zijn we bezig om in de
Hotspot vondsten schoon te
maken, te beschrijven en docu-

menteren, te determineren etc.
Daarnaast is geregeld dat 6 dagen per week tijdens de openingsuren van het museum iedereen langs kan komen met
een voorwerp wat in de bodem
gevonden werd. De werkgroep
zal dan uitzoeken hoe oud die
vondst is en waar het voor gebruikt werd. Soms kunnen we
dat op eigen kracht uitvinden.
Maar we hebben ook een netwerk ter beschikking waarin
veel andere deskundigen geraadpleegd kunnen worden.
Ten derde gaan we proberen
om op een tafel permanent
vondsten uit te stallen die iedereen zelf aan mag raken. Net als
bij de Heemkamer is ook deze
Archeohotspot een prima manier om meer mensen te laten
kennismaken met ons werk. De
eerste nieuwe contacten zijn al
gelegd, iedereen die eens mee
wil kijken of mee wil werken is
van harte welkom. Ook kunt u
via de mail of telefoon contact
opnemen met de voorzitter van
de werkgroep: Dik Bol 0411616763 d@familiebol.nl
Meer achtergronden over de
hotspots
op:
www.archeohotspots.nl
Op DBC nieuws van 18 oktober
is te zien hoe wethouder Lestrade op ludieke wijze de sleutel
ontvangt van de nieuwe Hotspot:
https://www.youtube.com/watch?
v=N3AfUwyEL8k
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Vooruitblik 2018 Heemkunde Boxtel
16 januari

20 februari
20 maart

Indien onbestelbaar:
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel

10 april
26 mei

8/9 september
22 september
25 september

U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als Wordbestand en voeg daar eventuele foto’s bij.

Colofon
VOORZITTER:
Dik Bol
Stationsstraat 45
5281 GB Boxtel
Telefoon: 0411-616763
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl

PENNINGMEESTER
Nellie van den Brandt-Boselie
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Telefoon: 0411-678303
Tek.nr.: NL79 RABO 0128712880 t.n.v. Heemkundekring
Boxtel

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE:
Christ van Eekelen
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
Telefoon: 0411-675818
Website: www.heemkundeboxtel.nl
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl

REDACTIE:
Christ van Eekelen
Hanneke van der Eerden

REDACTIEADRES:
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl

23 oktober
27 november

lezing door Wilbert Steenbakkers
n.a.v. het verschijnen van het boerderijenboek
lezing door Sander Wassing over de
Beeldenstorm en Raad van Beroerte
jaarvergadering en uitreiking Heemkundepluim
lezing door Anton Neggers over
stamboom– en familieonderzoek
kleine excursie over bomen in park
Molenwijk door Mart van den Oever
Open Monumentendagen
busexcursie
lezing door J.P. Six over de Slag bij
Waterloo
lezing door Dik Bol over archeologie
lezing (onderwerp nog onbekend)

Jaarvergadering
Zoals u in het overzicht kunt zien is de jaarvergadering
in de maand maart. U bent gewend, dat de eerste vergadering van het nieuwe jaar de jaarvergadering is.
Daar stappen we nu van af. Dat doen we om het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen zich (nog) beter voor te bereiden. Wij hopen op uw begrip.

Wilt u nog meer te weten
komen over de boerderijen
waar Wilbert Steenbakkers
zijn lezing over houdt?
Koop het boek dan in de
pauze tijdens de Heemkundeavond op 16 januari
2018. Het boek is te koop
voor €34,95 Formaat 32 x
24 cm, hardcover, 304 pagina’s in full colour.
Ook onderstaande boeken,
die recent verschenen zijn, kunt u in de pauze kopen bij
uitgever Pictures Publishers, die in zaal de Adelaar aanwezig is. Water en Brood, Putten en bakhuizen in het
Groene Woud. €22,50; Daer uijt hanght Den Eijngel
€22,50 en Het leven is de grootste kunst. De Brabantse
kunstschilder Jan Kruijsen door Heemkunde lid Frank
van Doorn voor €27,50

