Van der Voortweg
Tussen Molenstraat en Baanderherenweg.

Deze straat is genoemd naar twee broers, Hendrik en Leonardus van de Voort.
In deze beschrijving alleen Leonardus.
Leonardus van der Voort wordt op 5 februari
1762 te Boxtel gedoopt. Hij is de jongste zoon
van Henricus Justinus van der Voort, lid van de
Boxtelse schepenraad, en Maria Magdalena
Swinkels, die in Boxtel een linnenweverij bestiert. Leonardus trouwt op 24 mei 1801 in
Rotterdam met Elisabeth Rouppe. Uit dit huwelijk wordt één zoon geboren, aan wiens naam
in januari 1840 de achternaam van zijn moeder
wordt toegevoegd: Lodewijk Hendrik Rouppe
van der Voort. Over de jeugd van Leonardus
van der Voort is nagenoeg niets bekend. Er mag
echter worden aangenomen dat hij het dorpsschooltje onder de toren van de Boxtelse SintPetruskerk bezocht heeft. Hij moet een intelligente jongen zijn geweest. Na het doorlopen
van de Latijnse school studeert hij van 1781 tot
1785 filosofie en natuurwetenschappen aan de
Artesfaculteit van de universiteit van Leuven en
vervolgens geneeskunde aan de universiteit
van Leiden. Hier promoveert hij in 1788.
Zijn naam duikt in Boxtel opnieuw op als hij op
31 maart 1798 voor zesduizend gulden de oude
Dekenij koopt. Deze voormalige pastorie van
de parochiekerk op Duinendaal was verbouwd
tot een schitterende buitenplaats, die van alle
gemakken en modern comfort was voorzien.
Eenmaal in Boxtel gevestigd, kruipt het bestuurlijke bloed waar het niet gaan kan. Op 17
juni 1798 wordt Leonardus benoemd tot lid van
de nieuw in te stellen Boxtelse municipaliteit.
Verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Hij is immers Boxtelaar van geboorte en geniet als oudrepresentant veel bestuurlijk aanzien.
Op 7 juli 1798 wordt hij tot president van het
zeventallig schepencollege gekozen, een functie die hij daarna meermalen zal vervullen en

die hem als oud-representant op het lijf geschreven is. Hij geeft op uitstekende wijze leiding aan de vergaderingen, waarin onder meer
begrotingsaangelegenheden, benoemingen van
commissies en andere bestuurlijke zaken aan
bod kwamen. Deze vergaderingen worden gehouden in de raadkamer, die is ingericht in een
aanbouw van de Sint-Petruskerk.
Diezelfde kerk vormt het onderwerp van zijn
eerste grote bestuurlijke wapenfeit in Boxtel.
Na het tekenen van de Vrede van Munster in
1648 is de kerk in handen van de gereformeerde gemeente gekomen. In 1796 zijn de katholieken in hun oude rechten hersteld. De restitutie van de oude kerken komt daarmee in vele
plaatsen, ook in Boxtel, hoog op de politieke
agenda te staan. In 1798 maken nog slechts 51
gereformeerden gebruik van de SintPetruskerk, terwijl het aantal katholieken in de
Sint-Petrusparochie 2513 bedraagt. Teruggave
van de kerk aan de katholieke gemeenschap
lijkt Van der Voort alleszins gerechtvaardigd.
Onder zijn leiding neemt het gemeentebestuur
de kerk met aanhorigheden over van de gereformeerde gemeente en draagt deze vervolgens over aan het katholieke parochiebestuur.
Op 22 augustus 1806 behandelt het departementaal bestuur van Brabant een verzoek van
Van der Voort om ontslag als lid van het Boxtelse gemeentebestuur. Volgens de notulen is de
reden van dit verzoek dat hij binnen Boxtel ook
'de geneeskundige praktijk uitoefent'. Het hebben van een artsenpraktijk en een rol als gemeentebestuurder wordt blijkbaar als onverenigbaar gezien. Van der Voort wil echter zijn
artsenpraktijk niet opgeven voor zijn bestuurlijke functie en besluit alsnog afscheid te nemen
van het politieke leven.
Leonardus van der Voort stierf op 8 oktober
I809 te Boxtel.
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