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Gedurende de zomer van 1566 stegen sociale, reli-

gieuze en economische spanningen in de Nederlanden 

tot een kookpunt. ‘Grote Geus’ Hendrik van Bredero-

de wierp zich op als spreekbuis van de onvrede en 

stelde zich aan het hoofd van het Verbond der Edelen. 

Het beroemd geworden Smeekschrift werd door hon-

derden edelen ondertekend. Ook Jan II van Horne 

(1531-1606), baron van Boxtel zette zijn handteke-

ning. 

Ballingen die om geloofsredenen de Nederlanden wa-

ren ontvlucht keerden vanaf april 1566 terug. Predi-

kanten voelden zich zeker genoeg om in het openbaar 

hun anti-roomse ideeën te uiten. Eind juli 1566 vond 

er nabij het dorp Engelen een hagenpreek plaats waar 

duizenden Bosschenaren op afkwamen. De schout en 

het stadsbestuur waren niet bij machte hier iets tegen 

te doen. Evenmin kon men iets beginnen tegen het 

fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de 

Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde 

zich razendsnel door het land en het Spaans-

Habsburgse bewind in Brussel wankelde op haar 

grondvesten. Op de dag dat de Beeldenstorm begon 

op 10 augustus, werd een hagenprediker ‘s-

Hertogenbosch binnengebracht onder begeleiding van 

een gewapende escorte. Het bleek een voorbode van 

de Beeldenstorm die twaalf dagen later begon in de 

Sint-Janskathedraal en daags daarna oversloeg naar 

de kloosters in de omgeving. 

Een antwoord van koning Filips II op deze oproeren 

kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste gene-

raal, de hertog van Alva, met een leger om orde op 

zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stel-

de Alva een speciale rechtbank samen om de beelden-

stormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van 

Beroerten. Jan van Horne kwam al snel in beeld. Oog-

getuigen verklaarden dat zij de heer van Boxtel had-

den gezien in ‘s-Hertogenbosch toen de Beeldenstorm 

daar aan de gang was. Wat had hij precies op zijn ge-

weten en hoe liep het met Jan van Horne af? Trof Al-

va’s harde hand ook inwoners van Boxtel? Tijdens de 

lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere 

vragen. 
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Lezing door Sander Wassing 

Boxtel, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten 

Een rebelse baron van Boxtel aan de vooravond van de  

Tachtigjarige Oorlog 
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 Heemkunde Boxtel timmert goed aan 

de weg met de beeldbankboxtel.nl 
Bijna twee jaar geleden schakelde Heemkunde 

Boxtel over van de Film–  en fotobank NB naar de 

beeldbankboxtel.nl 

Enerzijds omdat de Film– en fotobank , die be-

heerd werd door de Universiteit van Tilburg, op-

hield te bestaan en anderzijds omdat het aange-

boden alternatief van Erfgoed Brabant veel te 

duur werd voor onze vereniging. 

Daarom hebben we aansluiting gevonden bij het 

Zijper Collectie Beheer Systeem. Dik Bol is de sys-

teembeheerder en zorgt dat de software blijft 

draaien. Een technische klus, die aan Dik wel toe-

vertrouwd is. Christ van Eekelen verzorgt, nel als 

bij de vorige Fotobank, dat de beeldbank gevuld 

wordt met foto’s. Nu al weer zo’n 13.500. Ook 

zorgt hij dat de foto’s beschreven worden. Na-

tuurlijk kunnen daar foutjes insluipen. U wordt 

dat ook uitgenodigd, als u zo’n foutje ontdekt, 

hiervan melding te maken via het speciale formu-

lier, dat u onder elke foto vind. 

In maart, na de algemene jaarvergadering, zullen 

Dik Bol en Christ van Eekelen uitleg geven over de 

beeldbank maar ook over de nieuwe manier van 

foto’s kijken, nl. ‘wandelen over een luchtfoto’ . 

www.beeldbankboxtel.nl  
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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 

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

En weer is de contributie van Heemkunde Boxtel niet 
verhoogd. Als u als lid nog geen betaling heeft gedaan 
mag u €20,- overmaken op rekeningnummer 
NL79RABO0128712880 t.n.v. Heemkundekring Boxtel 
 

Cursus Petrus-o-logie 

Heemkunde Boxtel organiseerde in 2017 voor het eerst 
een cursus Petrus-o-logie. Een cursus in 5 modules: Ven-
sters in de basiliek, Hendrik van Ranst II, het Heilig Bloed-
wonder, Kanunniken en fasering van de bouw van de 
basiliek. De lessen werden verzorgd door Robert Zwa-
nenberg, Hans de Visser, Christ van Eekelen en Wies van 
Leeuwen in de Schakel van de Protestantse kerk. De al-
gehele coördinatie was in handen van Dik Bol. 
Achttien cursisten volgden de lessen en uit de gehouden 
evaluatie bleek dat de cursus hoog scoorde. Natuurlijk 
waren er ook verbeterpunten, die ter harte genomen 
zullen  worden. Op 13 januari 2018 werd de cursus afge-
sloten met een korte rondleiding door en rond de basi-
liek. Alle deelnemers kregen een certificaat van deelna-
me. Een uitgebreide syllabus van 260 pagina’s vormt een 
prachtig naslagwerk.  
De werkgroep Petrus-o-logie denkt na over een eventu-
eel vervolg op deze cursus 

Hans der Visser staat stil bij de symbolen van een basiliek 

Wies van Leeuwen vertelt over de bouw van de basiliek 

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


