Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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1. VOORWOORD.
Juist in deze ongunst der tijden moet m. i. een gemeentebestuur,
evenals een zakenman, reclame maken voor zijn plaats, zijn affaire.
Ofschoon het nog slechts korten tijd geleden is, dat er een "Gids voor
Boxtel" verscheen, heb ik toch, wegens bovengemeld motief, gaarne
bevorderd de poging om weer uit te komen met zoodanigen gids.
Bijzonder genoegen deed het mij, dat de heer H. Hendriks, "de
man, die in alle zeelen trekt", zich, in het belang der gemeente, aanstonds bereid heeft verklaard den tekst te schrijven. Keurig heeft de
heer Hendriks zich van z'n taak gekweten. Voor zijn werk ben ik
hem zeer erkentelijk. Ook de andere Boxtelaren en degenen, die het
denken te worden, zullen het boekje, naar ik vertrouw, met belanqstelling lezen en daaruit ongetwijfeld een juisten algemeenen indruk
van de gemeente bekomen.
Moge ook deze gids, uitgegeven
vanwege het Nederlandsch
Llitqevers- en Reclame~Bureau te Hilversum, ertoe bijdragen, dat de
gemeente Boxtel, welke als woonplaats
zoo vele voordeelen
biedt,
in steeds ruimeren kring bekendheid en belangstelling verwerve!
F. W. VAN
Februari

1932.

BEEK.

Burgemeester

van Boxtel.

2. INLEIDING.
Aan den Lezer!
Op verzoek van het Nederlandsch
I.Iitqeversen ReclameBureau te Hilversum, heb ik getracht een nieuwen "Gids" samen te
stellen voor onze Gemeente.
Deze bedoelt niet te zijn een verbetering van den "Gids voor
Boxtel", die in 1925 werd uitgegeven. Integendeel, die Gids was veel
meer dan zijn naam zou doen veronderstellen.
't Was in zijn soort een
Standaardwerkje,
waaraan ik verschillende gegevens heb kunnen entleenen.
Deze Gids is beknopter; wat anders ingedeeld en natuurlijk aangevuld, waar dat noodig was.
Menigeen heeft mij een handje geholpen, door mij inlichtingen
te verschaffen, hetzij in afgewerkte copie, hetzij in puntenvorm. Aan
hen breng ik bij dezen gaarne een woord van dank, als ook aan den
EdelAchtbaren
Heer F. van Beek, burgemeester van Boxtel, die zoo
welwillend was een vriendelijk voorwoord te schrijven.
Moge deze nieuwe Gids beantwoorden
a,an het doel, waarvoor
hij wordt uitgegeven.
De samensteller,
BOXTEL,
Februari 1932.
H. HENDRIKS,
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BEKNOPTE,

ONVOLLEDIGE

KRONIEK

VAN

BOXTEL.

± 1200. Gerard

en Willem, heeren van Boxtel.
± 1250. De erfdochter van Willem huwt met Rutger van Cuyk.
Herpen en Oyen. Boxtel komt aan de heeren Van Cuyk.
± 1350. Willem, heer van Boxtel en Oyen, wordt in een twist
door Jan van Herlaer gedood. Zijn dochter huwt met Dirc van
Merheijm.
1356. Boxtel wordt verheven tot baronnie.
1391. Groot Liempt komt tijdelijk bij Boxtel, door schenking
van Johanna van Brabant aan heer Willern van Merheijm.
± 1450. De baronnie Boxtel wordt bij Brabant ingelijfd. Door
huwelijk komt de bezitting aan 't geslacht "Van l<anst".
± 1520. Adriana van Ranst huwt met Jan van Horn, zoodat lde
oude heerlijkheid komt aan 't geslacht Van Horn.
± 1630. Boxtel wordt ingelijfd bij de Wingewesten.
1742. Maria, uit het geslacht Van Horn, huwt met Philip, prins
van Salm- Kirburg .
1817. De oude heerlijkheid Boxtel gaat door verkoop over aan
baron O. de Senarc1ens de Grancy, en vervolgens successievelijk aan
G. Bogaerts te Tilburg en aan de familie Johan Mahie, wiens weduwe
ze in 1915 verkocht aan de paters Assumptionisten.

4.

BOXTEL

EN OMGEVING.

Midden in de Meierij, aan een kruispunt van spoorwegen, ligt het
aloude Boxtel, welks geschiedenis terugwijkt in het nevelige verleden,
dat pas eenig licht begint door te laten op 't einde der 12de eeuw.
Bijna even oud is de grijze St. Petrustoren, die zijn spits hoog in de
lucht boort en den wandelaar reeds van verre het middelpunt van het
dorp aanwijst en het noord-einde
der bebouwde kom. Deze maakt
een prettig en indruk: gladde straten; mooie, waar mogelijk breede
trottoirs; sierlijke winkels met groote glaspuien; fraaie heerenhuizen;
enkele villa's.
; De snelvlietende Dommel snijdt de kom midden door en biedt
een mooi wateraspect.

5

Sommige zeer smalle straten, herinneren aan oude tijden, toen
nog geen druk vervoer ruimte en vooral breedte noodig had.
Buiten Boxtel vindt men het typische Brabantsche landschap met
zijn velden en akkers; heiden en bosschen; heuvels en vennen; dat
alles afgewisseld en gestoffeerd met karakteristieke oude of vriendelijke nieuwe boerenwoningen,
die een aangenaam
rustpunt bieden
voor het oog.
De gemeente telt ongeveer 11.000 inwoners, waarvan de landbouwende bevolking een niet onhelangrijk deel uitmaakt.

Dommelgezicht

5.

A.

NADERE

bij het Kasteel.

Foto Janssen

BESCHOUWING.

Historische Gebouwen en Gebouwtjes.

De St. Petruskerk. Ze staat daar als een monument op verheven
voetstuk, naast haar trouwen wachter, den grijzen toren. Ze is opge~
trokken in eenvoudigen dertieride-eeuwschen
gothischen stijl en is van
't einde der 15de eeuw af een kapittelkerk.
Natuurlijk ging ze in den
tijd der Hervorming voor de Roomschen verloren en pas in 1823
kregen die ze terug, met uitzondering van den toren, die aan de
Gemeente bleef. De kerk zelf was deerlijk gehavend: het geringe aantal Protestanten
was niet bij machte geweest, ze naar behooren te
onderhouden.
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De tegenwoordige pastoor J. W. Spierings heeft ze weer zooveel
mogelijk in haar ouden luister hersteld.
Daartoe werd een nieuw
hoofdaltaar geplaatst; werd de H. Bloed-kapel in haar oorspronkelijken toestand teruggebracht;
werden dichtgemetselde
nissen geopend;
nieuwe gebrandschilderde
ramen geplaatst en werd ten slotte de toren,
nadat het Kerkbestuur
dien van de Gemeente
had overgenomen.
grondig van binnen ·en van buiten gerestaureerd.
Zooeven spraken we van de H. Bloed-kapel. Daar wordt bij
gelegenheid van processies een corporaaldoek
vereerd, waarop nog
bloedsporen te zien zijn, die dateeren van de 14de eeuw, toen een
Boxtelsch priester, Eligius van den Aecker, na de H. Consecratie, een
kelk omstiet. Sinds Mei 1652 berustte deze doek met nog een an deren
te Hoogstraten,
maar hij werd in 1924 met groote plechtigheid naar
Boxtel teruggebracht.
Bovengenoemde processies van Boxtel en elders
vinden plaats in de maand Juni.
Enkele belangrijke data uit de geschiedenis
der St. Petruskerk.
± 1480. De St. Petruskerk
gebouwd.
1493. Hendrik van Ranst, heer van Boxtel, sticht het kapittel.
1551. De H. Bloedkapel.
1649. De Algemeene Staten verbieden de priesterlijke bediening
in Boxtel. De Roomsche kerk komt aan de Protestanten.
1660. Het gewelf van het voorschip stort in.
1672. Pastoor Walter Vogels neemt de geestelijke zorg op zich
van Boxtel en Liernpde. Op den Burgakker komt een schuurkerk.
1823. De Katholieken krijgen de vervallen St. Petruskerk terug.
1827. De St. Petruskerk wordt weer in gebruik gen9men, door
de onvermoeide zorg van Deken De Wijs.
1811-1852.
Deken Franc. Ant. de Wijs.
1852-1856.
Ger. P. Wilmer.
1856-1871.
Henr. de Wit.
1871-1887.
Joannes Pompen.
1887-1916.
W. van Gennip.
1916J. W. W. Spierings.
Het Vrouwengasthuis,
een hofje, gesticht in 1644 door twee
zusters, Magdalena en Deliana van der Stappen. Het ligt achter het
raadhuis en heeft plaats voor een aantal oude vrouwtjes, die er vrije
woning en enkele andere voordeel en genieten.
In 1865 werd het vergroot door V rouwe R. baronnesse Prisse,
geboren Van Meeuwen en in 1899 door Jhr. C. P. F. van Meeuwen.
Een klein wit voorgeveltje maakt een eenigszins artistieken indruk.
Het Kasteel van Stapelen.
Het ligt daar als een levendige herinnering uit lang vervlogen tijden, met zijn gracht, zijn ophaalbrug en
7
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BOXTEL

slotpoort; zijn binnenhof, ridderzaal 'en slotkapel; zijn burchtzalen en
huiselijke kemenaden (vrouwenvertrekken);
zijn waterpoort je en ge~
kanteel de torens; het ligt daar in het mooie, groote, rustige park en
slaapt den slaap des ouderdoms.
Hier leefden een lange rij van geslachten, tot het in 1915 overging in de handen der paters Assumptionisten,
die er een begin maakten met hun apostolische school. En sinds de paters een geriefelijker
woning stichtten naast het oude kasteel, ligt het daar verlaten en
tIeü.rt
OV\:,.f ~v~;:9aii~ ~ra"jtheil.

Kapelleke.

Foto Janssen

Het Kepelleke, links van den zijweg naar Liempde; nu een on~
aanzienlijk gebouwtje; ondanks de vele veranderingen,
toch nog goed
kenbaar als vroegere bidkapel. waarschijnlijk
een bedevaartskapel,
zooals er tegenwoordig nog een staat in Oirschot. Waar vroeger het
altaar stond, brandt nu de vuurhaard.
B.

Het Raadhuis.

Al moge het zelfs niet voldoen aan slechts matige architectonische
eischen, toch imponeert het, door de plaats, die het inneemt, waardoor het 't ruime marktplein als 't ware beheerscht.
Het wordt bekroond door een torentje en draagt in het frontispies
het wapen van Boxtel: St. Petrus achter een schild met acht eendjes
en in Romeinsche cijfers het jaartal 1843.
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URSULA"

BOXTEL
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Kweekschool tot opleiding van RK. Onderwijzeressen, annex
Pensionaat. U. L. O. School met opleiding voor M. U. L. O.
examens; na de 3e klas tegelijk voorbereidende klasse voor
toelating op de kweekschool. Kweekelinqen en Pensionairen
zijn meisjes uit den gegoeden middenstand.
Rondom het gebouw ligt een groote tuin, doorsneden van het
"Smalwater" een zijtak van de .. Dommel", waaracht er la~de~
rijen. behoorende bij de eigen boerderij van het klooster.
Het gebouw heeft gezonde ligging en is modern. hygiënisch
ingericht met centrale verwarming en eigen waterleiding.
Aan de inrichting is een ZeerEerw. Heer Rector verbonden,
die met de Religieuzen Ursulinen de leiding der leerlingen in
handen heeft.
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C. Kerken.
Behalve de reeds genoemde St. Petruskerk heeft Boxtel nog twee
R. K. Parochiekerken,
n.l. die van het H. Hart in de wijk Breukelen
en die van de H. Theresia op het gehucht Lennisheuvel.
Bovendien is er nog die van den H. Lambertus in het kerkdorp
Gemonde.
Ook de Hervormden
hebben hun kerkje, tegenover
de St.
Petruskerk.

Gesticht Duinendeel.

D.

Foto Janssen

Kloosters.

Het Liefdegesticht Duinendeel. Dit ligt achter de St. Petruskerk
en bestaat uit een groot complex gebouwen: woonvertrekken,
scholen
en een zeer modern ingericht ziekenhuis.
Afzonderlijk dient genoemd te worden de zeer mooie kloosterkapel, waarvan het gewelf wordt gesteund door zuilen van gepolijst
graniet, met kapiteelen van zandsteen.
Het klooster wordt bestuurd door de Zusters van J. M. J. te
's-Hertcqenbosch,
die er hun verdienstelijk werk uitoefenen door het
geven van onderwijs; 't verplegen van kostdames en ouden van dagen;
het verzorgen van zieken.
Een 60~tal Zusters vinden er handen vol werk.
(Zie verder Onderwijs en Volksgezondheid).
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Het Ursulinen-klooster in de Nieuwe Kerkstraat is een majes-tueus gebouwen
beslaat een respectabele oppervlakte. Aan de rechterzijde bevindt zich de nieuwe kapel, met haar mooi altaar, sierlijk
oprijzende marmeren zuilen en de mooie eikenhouten, langs de zijmuren geplaatste koorbanken.
Het levensdoel der Ursulinen is het geven van onderwijs. Dat
geschiedt dan ook hier, van de bewaarschool af tot de kweekschool
toe. We komen hier nader op terug bij het hoofdstuk "Onderwijs".
Het klooster der paters Assumptionisten, bevindt zich naast het
straks besproken Kasteel van Stapelen. 't Is een reusachtig gebouw
en dateert van 1927.
Behalve dat de Congregatie zich toelegt op het geven van onderwijs (waarover later), beoefent zij het Missiewerk onder de Schismatieken van Rusland, Zuid-Oost
Europa en Klein-Azië, en ook onder
de heidenen van Centraal-Afrika.
Zij organiseert bedevaarten
naar
[erusalem, Rome en Lourdes en geeft, vooral in Frankrijk, verschillende periodieken uit, waaronder het welbekende "Croix".
Thans is de congregatie verspreid over Europa, Azië, Afrika,
Noord- en Zuid-Amerika.
Huize "De la Salie", op Jachtrust. 't Is het eigendom der St.
Vincentius-Vereeniqinq
te 's-Hertcqenbosch,
die het inrichtte tot een
gesticht voor mannelijke voogdijkinderen. Het onderwijs is opgedragen
aan de Fratercongregatie
van Tilburg.
Het Missiehuis der Witte Paters "St. Charles" ligt drie kwartier van Boxtel, langs den Bosschen Weg. Hier wonen de Hollandsche volgelingen van Kardinaal Lavigerie, den Fransehen apostel van
Afrika. Hier ziet men de paters met hun witten burnous, roode fez
en van den hals afhangenden
rozenkrans, die door hun kleeding de
gedachte opwekken aan Afrikaansche Mooren.
De Procure der Witte Paters is gelegen op den Burgakker. Dit
huis vormt de verbinding tusschen de Hollandsche Missionarissen in
Afrika en hun broeders in het vaderland. Het heeft een mooi museum
van Afrikaansche en Arabische bezienswaardigheden,
dat geopend is
v.m. van 10 tot 12 uur en des nam. (' s zomers) tusschen 5 en 7 en
( 's winters) tusschen 3 en 5 uur.
Sancta Monica aan den zijweg, die halverwege Vught naar Esch
voert. Daar wonen de Witte Zusters, verdienstelijke
en onmisbare
helpsters der Witte Paters. Hun procure is in het statige heerenhuis.
tegenover den Eindhovensehen
Weg, in de kom van Boxtel.
Het Liefdegesticht Gemende. bewoond door de Zusters van J. M.
J. te 's-Hertcqenbosch.
Deze geven onderricht in alles wat de Gemondsche meisjes in hun latere leven noodig zullen hebben.
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6.

ONDERWIJS.

Behalve een tweetal bewaarscholen,
een groot aantal R. K. en
Openb. lagere scholen, zijn er ook een -l-tal U.L.O.-scholen,
n.l. bij
de Zusters op Duinendaal. bij de Ursulinen, een R. K. voor jongens
en een openbare, beide op den Burgakker.
Verder worden er in verschillende scholen cursussen gegeven in
landbouw, teekenen en handelskennis.
Een afzonderlijk woord verdienen de volgende onderwijs-inrichtingen.
St. Charles. Hier bestudeeren de jongelingen, die na het voltooien
hunner lagere studiën hun intrede wenschen te doen bij de Witte
Paters, de philosophie.
Na afloop dezer 2-jarige studie gaan de a.s. Missionarissen naar
Algiers. om zich daar verder te volmaken voor het H. Priesterschap.
Sinds enkele jaren hebben de Witte Paters een eigen voorbereidend college te Sterksel.
Apostolische
School der Paters Assumptionisten.
Hier beginnen
en voltooien de studenten, die roeping voelen voor deze orde, hun zesjarige lagere studiën. Hun aantal steeg van lieverlede tot ongeveer 130.

De R. K. Kweekschool
St. Ursula.
Oorspronkelijk
gesticht op
Huize Maria-Oord
te Vught, werd ze in 1911 overgeplaatst
naar
Boxtel. Deze kweekschool heeft met succes gewerkt. Honderden onderwijzeressen heeft ze afgeleverd, die nu in alle deden des lands.
ook in Indië, als religieusen en als leeken .hun zegenrijk werk verrichten ..
Het gebouw voldoet aan alle moderne eischen en heeft een zeer
mooie aula, met een fraai tooneel.
Ter voorbereiding
voor de Kweekschool of voor M.U.L.O.examens, ter verkrijging van diploma's voor handelsrekenen,
muziek.
stenographie
en typen zijn er nog 3 klassen voor pensionnaires en
externen.
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De nieuwgebouwde
U.L.O.-school
voltooit het reusachtige complex schoolgebouwen.
De R..K. Lendbouio-iointerschool.
Haar naam geeft het doel aan:
aankomende landbouwers
zedelijk, maatschappelijk
en vakkundig te
ontwikkelen, dit laatste speciaal met 't oog op het land- en tuinbouwbedrijf in Midden- en Oostelijk Noord-Brabant.
Het vak-programma
is gelijk aan dat der Rijks-landbouw-winterscholen. De cursus duurt 2 jaren. Ze dateert van 1914, telde reeds
in totaal 469 leerlingen, waarvan er 330 het eind-diploma verwierven.
Voor het nemen van proeven op 't gebied van akker- en weidebouwen
het doen van onderzoekingen,
is in 1931 door het Hoofdbestuur van den N. C. Boerenbond
een Proef- en Demonstratieboerderij te Boxtel opgericht, waarvan de Directeur der School de
dagelijksche leiding heeft; en werd een Selectie-mesterij voor varkens
gebouwd voor het onderzoek van verschillende
vraagstukken,
betrekking hebbende op de varkens-mesterij,
o.m. naar het beste type
baconvarken. Een leeraar der LandbouwwinterschooI
is in het dagelijksch bestuur opgenomen.
De proefboerderij geniet groote belangstelling bij de Noord-Brabantsche boeren. Dat bewijzen de talrijke bezoeken, die er in 1931 aan
werden gebracht. De proefmesterij begon pas in Nov. '31.
Duinendeel. Zoo noemen de menschen in Boxtel het Liefdegesticht, met al wat er aan vast is.
In 't St.-Annagesticht,
't oorspronkelijke
gebouw, is nu een pensionaat voor kinderen uit den burgerstand.
Het biedt plaats voor 55
leerling·en, die naast 't Lager- en het U.L.O.-onderwijs,
kunnen worden
opgeleid voor 't Admissie-examen
der kweekschool, voor M.U.L.O.diploma A, Steno, Typen, Handelskennis.
..
Ter rechterzijde van het hoofdgebouw bevindt zich de St.-Jozefschool; daarnaast de fröbelschool.
Een gedeelte van dit laatste gebouw is afgestaan voor huishoudschool van den Ncord-Brabantsch
Christelijken
Boerenbond,
den
kortweg genoemden N.C.B.
De scholen zijn nieuw en keurig ingericht en bieden alles, wat
men redelijkerwijze van een dergelijke inrichting verlangen kan.

7.

BOXTELSCHE

MANNEN

VAN

BETEEKENIS.

Als zoodanig

moeten genoemd worden:
Herman Brandt, rector mag ni ficus der Universiteit te Leuven.
Hij stierf in 1447.
Gerardus Petrus Wilmer, proost van het Cathedraal-kapittel
van
het bisdom 's-Hertoqenbosch,
later bisschop van Haarlem.
Joannes Philibertus Deppen, in 1853 bij het herstel der Kerkelijke
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Steeds de nieuwste eh meest
uitgebreide sorteeringen in
Courante manufacturen
Dames- en Heerenkleeding
Bedden en Tapijten
Meubelen
enz.
enz.

AUTO-GARAGE

L. A. SPIERINGS
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Hiërarchie benoemd tot bisschop van Samos i.p.i. en in hetzelfde jaar
tot Bisschop-coadjutor
in het bisdom Utrecht.
Anthonius van Alphen, vicaris apostolicus van het bisdom 's-Hertogenbosch. Voor honderd jaar woonde hij in een der woningen op
den Burgakker, in welker gevel een hardsteenen
gedenkplaat is aangebracht.
Hendrik Verhees, geadmitteerd
landmeter, die in 1794 een uitvoerige kaart van de Meierij vervaardigde,
die nog lang nadien als
de beste geroemd werd.
Al deze mannen werden in Boxtel geboren en strekten in hun
tijd onze Gemeente tot sieraad.

8.

VEREENIGINGEN.

In Boxtel bestaan

tal van vereenigingen.
We noemen:
Roomsche cultuur, met andere woorden: Geloof en Wetenschap.
Sinds 20 jaren poogt zij een heilzamen invloed uit te oefenen op haar
leden door lezingen, voordrachten,
tooncel- en muziekuitvoeringen,
excursies; in één woord: door ontwikkeling
en amusement op elk
gebied.
Oorspronkelijk
waren 't hoofdzakelijk
gerenommeerde
sprekers
die de leden op de hoogte trachtten te brengen van allerlei kwesties
op godsdienstig, cultureel en maatschappelijk
gebied. Een enkele maal
betrad een tooneelgezelschap
het podium. Dat is anders geworden.
De eenvoudige lezing trekt geen bezoek meer, als ze niet verlucht wordt met lichtbeelden. Men wil ensembles, tooncel. voordracht,
muziek, zang, de film, zoo mogelijk met muzikale aankleeding e.d.
Roomsche Cultuur tracht zooveel mogelijk aan dezen wensch
te voldoen, met strenge in-acht-neming van het praedicaat "Roomseh" .
De Vereeniging
bezit een eig·en bibliotheek en is aangesloten bij
de uitgebreide
bibliotheek der Openbare
Leeszaal op Katholieken
grondslag te 's-Hertoqenbosch.
Middenstandsvereeniging.
Deze heeft reeds ruim 26 jaar hier ter
plaatse bestaan en ongetwij feld veel goeds gedaan.
Door sprekers van naam werd meermalen gewezen op de noodzakelijkheid zich aaneen te sluiten en werden de voordeelen betoogd,
die een goed aaneengesloten
middenstandsbond
voor zijn leden kan
veroveren, vooral in den tegenwoordigen
tijd, nu velen meenen, dat
de stad alles beter en voordeeliger kan leveren dan het dorp; nu de
groote warenhuizen
den handeldrijvenden
middenstand
trachten het
leven schier onmogelijk te maken.
Als practisch gevolg van een en ander zijn in onze Gemeente
verschillende zaken in de laatste jaren belangrijk uitgebreid en behoeft
men waarlijk zijn inkoop en niet elders te gaan doen, want èn sorteering
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èn prijien zijn van dien aard, dat ze de vergelijking met die van menige
grootere plaats glansrijk kunnen doorstaan.
De Middenstandsvereeniging
richtte reeds voor jaren een handelscursus op, die aan menig deelnemer het diploma bezorgde.
De Boerenbond.
Een afdeeling van den machtigen N.C.B., die
momenteel 40000 leden telt en in 1896 in Boxtel is opgericht.
De Boxtelsche afdeeling telt 300 leden en heeft als ondergroepen:
de Leenbank, de Assurantie's.
de Coöperatieve
Aankoop, de Jonge
Boerenstand,
de Boerinnenbond,
enz. De coöperatieve boterfabriek
"De Hoop" is er bij aangesloten. In Boxtel werd het initiatief genomen
voor het reorganiseeren van den Oud-Leerlinq enbond en de Boxtelsche
Boerinnenbond, opgericht 1 Mei '28 was de eerste van het heele land,
\ die als orider-afdeelinq
van den Boerenbond officieel erkend werd.
Later heeft de groote N .C.B. zijn hoofdzetel wel overgeplaatst
naar Tilburg, maar Boxtel als centraal punt blijven waardeeren.
Hier steunde zij de R.K. Laridbouw-winterschool:
hier stichtte
zij vele harer instellingen, als de N.V. Export~Centrale,
de Proefboerderij, de Proefmesterij. de Huishoudschool. Hier hielden de kringen
hun groote tentoonstellingen;
hier werd door een 3500 jonge boeren
het eerste lustrum gevierd van hun organisatie.
Bij voorkeur vergaderen
hier de bestuursleden.
Het bloeiende
orqanisatie-Ieven
heeft veel bijgedragen tot een gezonden boerenstand.
De R.K. Werkliedenvereeniging.
Deze moet wegens de beteekenis, die zij heeft voor den arbeidersstand,
hier ook vermeld worden.
De oprichting ervan had plaats op 31 Mei 1908. De W.V. telt thans
ongeveer 600 leden uit de verschillende vak-afdeelinqen,
waaronder
nog vele ouderen, die indertijd de plaatselijke afdeelingen van de vakorganisaties mede tot stand gebracht hebben en jarenlang zijn trouw
gebleven. Die oude garde heeft nog een zuiver begrip van orqanisatiedoel, en het moge, nu de vereeniging zoo dicht het 25~jarig bestaan
nadert, op deze plaats tot eer van die ouderen gezegd worden, dat
zij het zijn geweest, die deR.K.
Werklieden- Vereeniging
in al die
jaren hebben geschraagd. Het onverzwakt voortbestaan van de R.K.
W erklieden- Vereeniging moet van beteekenis geacht worden.
Onder de diverse instellingen, wier gronddoel is den zelfstandigheidszin onder de arbeiders aan te kweeken. zijn er ook van maatschappelijke waarde. De R.K.W.V.
heeft plaatselijk een Comité van
Herwonnen Levenskracht, dat wekelijks vrijwillige bijdragen inzamelt
en ook jaarlijks in en om onze gemeente een bloemendag houdt ter
.bestrijding van verplegingskosten
voor T.B.C.~patiënten.
Voorts is in 1929 een zoogenaamd Doktersfonds
opgericht, dat
op 31 Dec. 1931 1477 leden telde in 387 gezinnen. In den loop van
1930 is ook een Agentschap
gevestigd van het Dioc. Fonds voor
Ziekenhuisverpleging
.
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De onderafdeeling van het dioc. inkoopbureau voor brandstoffen
telt ± 100 leden, die in de gelegenheid zijn bij wijze van spaarkas
zich tijdig van wintervoorraad
te verzekeren.
Het bestuur van
deze afdeeling houdt des Zondags zitting voor het incasseeren, tegelijk
met het eveneens in onze afdeeling gevestigde Agentschap van de
R.K. Volks ( spaar) bank.
De Le\'ensverzekerings-Maatschappij
"Concordia", instelling van
het R.K. Werklieden verbond, heeft te dezer plaatse ook een bloeiend
Agentschap.
Nog dient vermeld de onderafdeeling
Volkshuisvesting
"St.
[oseph", door welke 16 arbeiderswoningen
worden geëxploiteerd.
Deze verschillende
instellingen demonstreeren
wel eenigermate
de positie der R.K. W erklieden- Vereeniging .
De Jonge Werkman.
Nieuwe tijden stellen nieuwe eischen.
Waar onze tijd een nieuwen vorm van jeugdvereeniging
vraagt,
heeft men ook in Boxtel de teekenen des tijds begrepen en werd
naast de K.J.V. voor de meisjes de oprichting van den "Jongen Werkman" ter hand genomen. Dit geschiedde in 1930.
De Jonge Werkman vormt voor onze jeugdige arbeiders beneden
de 21 jaar een school, waarin zij godsdienstig, zedelijk, maatschappelijk
en cultureel gevormd worden; zij wil de jonge mannen harden
tegen de gevaren van hun omgeving; - zij wil hen daarnaast opleiden
tot leeken apostelen, wier leven staat in het teeken van den Euchanstischen Geest.
Dat alles vereischt bijzondere en langdurige zorg.
Wij staan hier in Boxtel nog aan het begin. November 1931
zag de eerste J.-W.ers hun belofte van trouw afleggen in de kerk van
het H. Hart te Breukelen.
Sinds dien dag hebben zij de hand aan het werk geslagen; vastberaden arbeiden zij verder aan eigen heil en dat van anderen.
Groote moeilijkheden staan in den weg; hun streven is nog
niet genoeg bekend, vindt dus ook nog niet de vereischte waardeering;
- hun ontbreekt nog een eigen tehuis, ja zelfs ontbreken de meest
noodige financiëele middelen, om vooruit te komen.
Toch werkt de kern van 40 leden rustig verder, in de overtuiging,
dat Boxtels ingezetenen bij nadere kennismaking ook grootere waardeering voor dit schoone jeugdwerk zullen gaan toonen.
De Katholieke ]ellgdvereeniging
voor oudere meisjes streeft mooie
idealen na. Zij tracht niet naar verbetering van positie, naar verhocging van loon of materiëelen vooruitgang.
Zij wil haar leden vóór
alles aangenaam bezighouden en ze ontwikkeling bijbreng-en.
Zij wil een nieuwe strooming door het leven voeren, een strooming van milde, blijde overgave aan het leven, gelijk God dat voor
ieder in zijn omstandigheden
heeft gewild.
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Dit streven der K.J.V. gaat recht in tegen de grove zelfzucht
en ontevredenheid
van veel menschen, die slechts belang stellen in
eigen kring en onverschillig blijven voor datgene, wat om hen heen
gebeurt. De K.J.V. heeft open oog en oor voor lief en leed van anderen.
Ze wil de menschen gelukkig maken, door ze te brengen tot Christus.
de bron van alle ware geluk.
Nog dienen genoemd te worden:
het R.K. Kruisoerbond
.T'ius X",
de Maria- Vereeniging,
de R.K. Cnthoudersvereeniqinq
van Spoorweglieden
"St.-Franciscus" en
de Neutrale Onthoudersvereeniging
v. Spoorweglieden
"S.O. V.".
Alle vier voeren onafgebroken
strijd tegen het drankmisbruik,
elk op eigen terrein.
Verder:
de Missie-Neeikrinq.
De naam zegt het doel: kleeren maken voor
de inboorlingen der missie-gebieden
en gewaden voor priesters en
altaren,
de R. K. Kiesvereeniging,
die bij allerlei verkiezingen een geducht
woordje meespreekt,
St.-Raphaël,
afdeeling van R. K. Spoorwegmannen.

9.

KUNST

EN VERMAAK.

De Brabantsche geest van opgewektheid en vroolijkheid openbaart
zich in het vermaak, dat men zoekt; vermaak, dat voeren kan tot kunst,
tot volkskunst wel te verstaan.
In dit verband moeten genoemd worden onze twee gerenommeerde
harmonie-gezelschappen:
n.l. "Boxtels Harmonie" en de "R.K. Gildebondshermonie",
die beide op een hoogen trap staan van muzikaal
kunnen, op den hoogsten van het dilettantisme.
Ook de beide korpsen van Huize "de la Selle" en van Gemonde
maken goede muziek.
"Boxtels Mannenkoor"
en de Christelijke vereeniging "de Lofstem" genieten beide een goede reputatie.
Veel inwoners van Boxtel houden van tooneelspeelkunst.
Bij
allerlei feesten en feestjes worden tooneelstukken
opgevoerd. "De
Vriendenkring"
trekt altijd volle zalen.
Een vaste bioscoop op de Markt geeft amusementsgelegenheid
te over aan filmliefhebbers.
Schaak-, . dam-, biljart-en
kaartclubs, benevens handboog- en
kruisboogschutterijen,
zelfs een rijvereeniging, brengen aan velen een
aangename afwisseling, in de eentonigheid van het dagelijksch leven, .
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Trouw Niet

I

als gij Uw bedden, dekens, kortom Uw
geheelen uitzet niet gekocht
hebt bij:

WED. P. SPIERINGS-V.

D. BOER

BREUKELSCHESTRAA T 88

TELEF. 116

Vraag bij ons aan, wij raden het beste
en voordeeligst
Aanbevelend
WED. P. SPIERINGS

KUNSTINRICHTINGEN

H. BOGAERTS & CO.
TELEGR.-ADRES:

Sprekend

BOXTEL
BOGAERTS

gelijkend geschil~

derde portretten

naar iedere
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Getrouwe

copies in olieverf

naar bestaande schilderijen.
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Co .. BOXTEL

uitgevoerde

Gobelin- Vaandels.
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gebied.

schilderstukken

Banieren en Wandbeklee-

dingen. met elke gewenschte voorstelling
Keurig werk. Billijke prijzen

Betreffende prijscourant gratis op aanvrage

A. ADELAARS
ELECTR. TECHN. BUREAU
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•
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Afzonderlijk dient hier vermeld de Boxtelsche schilderkunst en
dan noemen we:
Pierre [ensen, bekend kunstschilder. Wie een blik werpt in zijn
atelier, zal de wanden bekleed vinden met mooie doeken in verschillende genres: landschappen,
boerenwoningen,
binnenhuisjes,
portretten.
Hij trekt geregeld met schetsblad. palet en penseel de vrije natuur
in, om ze te verrassen op haar beste oogenblikken, op haar meest begunstigde plekjes.
Menig mooi schilderstuk heeft daaraan zijn ontstaan te danken.
En waar hij met zijn schildersblik door de brokkelige muurtjes
in oude boerenwoningen heeft binnengekeken, daar tooverde zijn peuseel stille, rustige binnenhuisjes,
die met den glans der poëzie overtogen, een lust zijn voor het oog.
Nog niet zoo lang geleden wijdde de Katholieke lllustratie in
tekst en platen verschillende bladzijden aan hem, wel een bewijs, dat
zijn kunnen inderdaad kunst is.
Wie zijn atelier bezoekt op het Ossenpad kan zich van de waarheid hiervan overtuigen.'
H. Bogaerts en Co. Reeds meer dan 40 jaren is in Boxtel qevestigd de kunstinrichting H. Bogaertsen
Co., die over de geheele wereld
bekend is door haar geschilderde portretten met sprekende gelijkenissen; haar in olieverf geschilderde copies op elk gebied en haar
origineele olieverf-schilderstukken,
Iets nieuws op dit gebied zijn haar "Gobelinvaandels
en banieren".
met elke gewenschte voorstelling, die tegen elke weersgesteldheid
bestand zijn. De talrijk behaalde hoogste onderscheidingen
waarborgen
duurzaam en artistiek werk.
Fr. Knirsch, zeer bekend copiist en portretschilder. Zijn étalage
op de Markt prijkt altijd met fraaie schilderstukken.
Wie iets moois wil zien van zijn hand, ga naar de Boxtelsche
kerk van het H. Hart en zie daar den door hem geschilderden Kruisweg, die aanstonds de oogen trekt van eIken bezoeker.
Copiëeren is geen scheppen. Maar een verdienstelijke copie van
een meesterwerk heeft toch altijd zijn waarde en kan in zijn soort een
meesterstuk zijn.

10.

SPORT

EN SPEL.

Ook hiervoor bestaat veel liefhebberij, die nog grooter zal worden,
als in het Wandelpark
"Molenwijk" (waarover later meer) een pracht
gelegenheid zal geschapen zijn, om ze, op geschikte terreinen, onder
deskundige leiding, grondig te beoefenen.
We noemen:

25

=
De R.K Voetbalclub

,,0 (verwinning)

D(oor)

C(ombinatie)";

en de clubs "Blauw Wit"; "Juliana" en "Boxtel".
De Hockey-club:
E (erste ) B (oxtelsche ) H (ockey) C (lub).
De Tennisclubs:
"Flang"
en "Ready".
De R.K Turnvereeniging
"Olympia".
De Turnclub der KJ.V. (Katholieke Jeugd Vereeniging).
Turnclubs voor meisjes van 6-12 en van 14-18 jaar.
De Boxtelsche IJsclub.

Wandelpark

"Molenwijk".

Foto

Janssen

Enkele l(egelclubs, terwijl ook de Zwemsport
veel beoefenaars
vindt in het Boxtelsche Zwembad.
Ten slotte moeten we nog even wijzen op de Golf-sport, die beoefend wordt op de Golf-baan, gelegen op het buitengoed Zegenwerp,
drie kwartier van Boxtel, in de richting St. Michielsgestel.

1l.

NATUURSCHOON

TE BOXTEL.

Behoort Boxtel tot de riante plaatsen van ons land? Neen!
Is er geen natuurschoon?
Jawel. in overvloed! Het Midden-Brabantsche landschap is er om bekend.
't Is ermee, als met de. poëzie, waarvan de dichter De Genestet
zingt:
26
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a

Poëzie schuilt overal,
Overal, mijn vrinden!
't Is de vraag maar, wie haar àl,
Wie ze nièt kan vinden.
Wie gevoel heeft voor het schoone in de natuur, zal het vinden
in de heuvelachtige Huisvennen. in de mooie, rustige dennebosschen:
in de purperen heidevelden; in de met brem omzoomde zomersche
landwegen.
Hij zal het vinden op het gecultiveerde Sparrenrijk en in Langspier, waar de eigenaar aan de natuur meer de vrije hand heeft gelaten. Verder op Selissen, op de Heult en op Venrode. langs de wegen
naar Oirschot en Schijndel; op Zeg·enwerp, Velder en het Kinderbosch.
Wie niet opziet tegen een Iiksche wandeling van een of meer
uren, zal niet onbeloond huiswaarts keeren, maar allicht menig schilderachtig .plekje ontdekt hebben, waar het oog met genoegen op bleef
rusten.
We noemen hier nog afzonderlijk het kunstzinnig aangelegde,
fraaie Processiepark nabij de St. Petruskerk. het mooie ruime park,
behoorende bij het Kasteel van Stapelen en het Gemeentelijk speelen wandel park op Molenwijk. dat nog in wording is, maar de kiem
in zich draagt van een veel belovende vrucht.

12.

WELDADIGHEID.

Verschillende
R.K. Vereenigingen
hebben zich het beoefenen
dezer eerste aller maatschappelijke
deugden ten doel gesteld.
Voorop zij genoemd de St.vVincentius-vereeniqinq
met aan 't
hoofd de Bijzondere Raad. Deze bestaat uit de presidenten en vicepresidenten der aangesloten conferenties en van de bijzondere liefdewerken, die er onder resorteeren. Hij heeft het oppertoezicht over alles.
Deze conferenties en bijzondere liefdewerken zijn:
.a. De conferentie der parochie van St. Petrus.
b. De conferentie der parochie van 't H. Hart.
c. De conferentie der parochie van de H. Theresia.
d. De R.K. Kinderbescherming.
e.
f.

De spijskokerij voor schoolgaande
meisjes.
Het liefdewerk "Oud Papier".
Het doel der St. Vincentiusvereeniging
is "eigen heiliging der
leden". Het middel daartoe: het bezoeken en steunen van arme huisgezinnen, vooral die met kinderen.
Dan komen de twee St.-Elisabeths-vereenigingen,
n.l. van de
parochies van St, Petrus en van 't H. Hart. Zij beoog en in de eerste
plaats de verzorging van behoeftige kraamvrouwen.

27

~/
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Hebt U een Radiotoestel of Luidspreker
noodiq, belt ons even op of brengt een
bezoek aan onze gehoorzaal
tt

•

•

Het verplicht U tot niets
Toestellen en luidsprekers
beurs toereikend

voor iedere
•

Vraagt onze gemakkelijke betalinqsvoorwaarden,
zoowel op complete toestellen als op luidsprekers
Vakkundige bediening

I1

~ Volle garantie

I
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R.K. LANDBOUWWINTERSCHOOL

TE BOXTEL

=== EXTERNAAT EN INTERNAAT ===
Degelijk en volledig onderricht op godsdienstig, maatschappelijk
en vakkundig
gebied voor aankomende
boeren en tuinders.
Duur twee winterhalfjaren
van ongeveer
beg i nOc
tob e r tot e i n cl e M a art.
Voor g e dip lom eer del eer I i n gen eener lagere landbouwschool wordt de leertijd met 0 n g e vee r 3 m a a n den verkort.
LESGELD

PER WINTERHALFJAAR

F 30.-

Vraag Programma van het Onderwijs en Prospectus van het Internaat.

VOOR

BLOEMEN

EN ZADEN

is het beste adres voor
Boxtel en omstreken

P. P. van Zogchel
Bosscheweg 59, Boxtel
_
Telefoon 130
_
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Het Protestantsch
Kerkbestuur
heeft zijn eigen armen-verzorging.
Voor de gevallen, dat de particuliere liefdadigheid
te kort schiet,
is aangewezen:
Het Burgerlijk Arrnbestllur.
Hierin hebben ook zitting vertegenwoordigers (sters ) van de bijzondere liefdadige
instellingen,
om door
dat contact de ondersteuning
zoo goed mogelijk te kunnen regelen.
Ook het plaatsen van behoeftige oude menschen in liefdegestichten en van armlastige
zieken in ziekenhuizen
of sanatoria is meer in
't bijzonder
de taak van het Burgerlijk Armbestuur.

1
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13.

VOLKSGEZONDHEID.

Vier geneesheeren
dragen zorg voor de gezondheid
van de inwoners onzer Gemeente.
Dan is er nog de Dr. Hoek's vereeniging.
Ze werd gesticht in 1909, toen Dr. P. Hoek zijn zilveren jubilè
vierde als gemeentedokter
en hem een aanzienlijke geldsom werd aangeboden als feestcadeau
van Boxtels ingezetenen.
Zij is onder een
anderen naam een afdeeling van het alom bekende Groene Kruis.
Zij heeft in haar dienst een wijkverpleegster,
die de zieken bezoekt, welke haar hulp noodig hebben en ze legt controle-bezoeken
af
bij tuberculose-lijders.
De Dr. Hoek' s-veree niqinq is terdege ingeburgerd;
zij telt 1400
contribueerende
leden.
Om haar heilzamen invloed te demonstreeren,
volgen hier enkele
cijfers over 't jaar 1930.
De wijkverpleegster
legde ± 2400 bezoeken af; waarvan
± 2000
voor wijkverpleging;
± 200 voor t.b.c. en ook ± 200 voor zuigelingenziekte-bestrijding.
Zij verleende
hulp in de kliniek op Duinendaal
± 3200 maal.
Uitgeleend
werden ongeveer 325 artikelen voor ziekenverpleging.
De Huisverzorgster
was drie weken in functie. 5 Kinderen werden
uitgezonden
naar de vacantie-kolonie
te Eersel.
De Ontsmettingsdienst
verrichtte
30 ontsmetting en.
Het Consultatie-bureau
voor Zuigelingen
werd bezocht door ruim
100 zuigelingen.
Het hield 47 zittingen en gaf ongeveer 650 adviezen.
Een der Eerw. Zusters van "Duinendaal",
over welk gesticht reeds
gesproken is, is belast met het beheer der instrumenten
en verbandmiddelen der vereeniging,
die bewaard worden in de daar gevestigde
Kliniek der Dr. Hoek's-vereeniqinq.
Hier wordt aan minvermogende
zieken gratis hulp verleend.
Het Lidwina-Ziekenhuis
biedt gelegenheid
tot opname van ruim
50 zieken. In 't ziekenhuis is tevens gelegenheid
tot het nemen van
Xvfoto's, behandeling
door hoogtezon en diathermie.
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bezit 4 ligtenten, verbandkist jes, allerDe Dr. Hoek's-vereeniqmq
lei voorwerpen en instrumenten,
die gratis uitgeleend worden aan de
leden, die ze noodig hebben.
Op 't innigst verbonden met de Dr. Hoek's-vereeniqinq
op 't
gebied der Volksgezondheid
is de Onderlinge Ontsmettingsdienst
voor
Boxtel. St.i-Oedenrode en Schijndel. die, zoowel hier als elders, veel
nuttig werk heeft verricht.
In Boxtel is ook gevestigd de Gezondheidscommissie
voor Boxtel
en andere Gemeenten. Eveneens de Centrale Vleeschkeuringsdienst.

Villa

Het

Hof.

Foto Janssen

Een Bad- en Zweminrichting
geeft in de zomerdagen volop gelegenheid tot baden en zwemmen.
Van die gelegenheid wordt een druk gebruik gemaakt, zoowel
door volwassenen als schoolkinderen.
Een heilzamen invloed op de volksgezondheid oefenen stellig ook
uit de sinds eenige jaren werkende drinkwaterleiding
en het abattoir,
waarover elders meer in bijzonderheden.
14.

GEMEENTEBEDRIJVEN.

De Gasfabriek
bestaat al ongeveer 60 jaar. Ze werd eerst geëxploiteerd door particulieren, sinds 1922 door de Gemeente. Haar levensdagen zijn geteld. Binnenkort
zal de Gemeente gas betrekken
van de Staatsmijnen.
De Waterleiding
ontvangt haar water van Den Boseh. Bij de
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Halsche Barrier bevindt zich het pompstation, dat water perst in de
fraaie watertorens van Oisterwijk en Boxtel. Het aantal aangeslotenen
gaat steeds vooruit.
De Iëedio-distribntie.
De aangeslotenen hebben de keuze tusschen
4 stations: Huizen, Hilversum, Langenberg en Daventry. Van 's morgens 8 uur tot 's nachts half 1 worden alle vier stations onafgebroken
doorgegeven. Het abonnement bedraagt .f 2.- per maand.
Het abattoir ligt langs de Dommel en buiten de kom.
('

15.

PARTICULIERE

BEDRIJVEN.

Als het belangrijkste
dient vooreerst
genoemd:
Het Ëlectriciteits-bedrijï:
De Electrische Centrale te Boxtel werd
opgericht in 1899 door de Haarlemsche
Machinefabriek
voorheen
Gebrs. Figee.
Nog geen enkele Gemeente in Noord-Brabant
zag destijds binnen
hare grenzen electrische verlichting, geheel Nederland telde nog slechts
enkele electriciteits-bedrijvcn,
Op 17 Juni 1899 werd door Zijne Excellentie den Commissaris
der Koningin in Noord-Brabant,
wijlen Baron van Voorst tot Voorst,
de Electrische Centrale feestelijk geopend.
Kort na de oprichting kwam het bedrijf in beheer bij de Maatschappij voor Electrische Centraalstations
te Haarlem, Directeur de
Heer Ir. F. C. Dufour, aan welke Maatschappij de Electrische Centrale
thans nog behoort.
Begonnen werd in 1899 met de aansluiting van 40 woonhuizen
voor stroomlevering op meter, de verlichting van het station en 't emplacement der Staats-Spoorweqen
en de Straatverlichting
bestaande
uit 39 gloeilampen en 9 booglampen.
In de eerste jaren der exploitatie bleef het aantal aansluitingen
op meter vrijwel stationnair. Zoo bedroegen deze op 1 Juli 1908, dus
na circa 10 jaren, voor licht 47 en voor krach t 7. Maar toch werden in
dit tijdvak aangesloten circa 100 kleinere perceelen voor stroomlevering
op abonnement; verreweg de meeste dezer abonné's hadden slechts
één kooldraadlamp
van 16 N.K. geïnstalleerd, waarvoor, inclusief de
huur voor de installatie, per week f 0.25 per geïnstalleerde
gloeilamp
werd betaald.
Te begrijpen is, dat in verband met de geringe afname het bedrijf
met verlies werkte, tot in het jaar 1908 de balans omsloeg en over
dit jaar een kleine winst kon worden geboekt. Daar storingen in de
stroomlevering
uitbleven, kregen de ingezetenen meer vertrouwen in
het bedrijf en mede door de uitvinding van "Nernst",
"Tantal"
en
ten slotte de metaaldraad-lampen,
nam het aantal aansluitingen weldra
beduidend toe.
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•
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Thans,

1 Januari

als volgt:
Aangesloten

1932, is de toestand van de Electrische

Centrale

zijn:

Voor kracht: 105 Installaties

met totaal 171 Motoren, waarvan
vermogen 492 PK. bedraagt.
Voor Licht: 1370 Installaties, waaronder station en emplacement
der Nederl. Spoorweqeu.
Voor Straatverlichting:
182 Lichtpunten,
die alle branden van
zons-ondergang
tot middernacht
en 91 van middernacht
tot zonsopgang.
Stroomsoort. De electrisch e centrale levert gelijkstroom 2 x 220
Volt. Motoren worden aangesloten
op 440 Volt. Lampen en huishoudelijke apparaten op 220 Volt.
Tot het constant houden der spanning is opgesteld een Philips
"Triode"-spanningsregelaar,
welk apparaat
de uitgaande
spanning
tot op 1 % nauwkeurig regelt.
Het vermogen der Centrale. uitgedrukt
in E.P.K., dat bij de
het gezamenlijk

oprichting 130 bedroeg, is thans uitgebreid tot ruim 700.
De aandrijving der dynamo's geschiedt door stoommachines en
Diesel-motoren.
De electrische stroom wordt gedistribueerd
via een leidingnet
ter lengte van ruim 35 K.M.
In de 10 Mei 1931 gehouden raadsvergadering
werd, met algemeene stemmen, door den Raad besloten, de in 1933 afloopende
concessie weder met 10 jaren te verlengen.
't Mag hier zeker wel even worden aangestipt, dat de bloei onzer
Electrische Centrale voor een groot deel te danken is aan haar tegenwoordigen directeur, den heer W. A. van der Meer, die in den loop van
dit jaar den dag hoopt te herdenken, dat hij voor 25 jaren aan de
Electr. Centr. verbonden werd, waarmede een voor hem moeilijke
periode wordt afgesloten.
N.V. Export Centrale van den N.C.B. De N.V. Export Centrale
van den N.C.B. is sedert 1 Mei 1929, den dag waarop zij in bedrijf
gesteld werd, hare plaats gaan innemen in het industrieele leven van
Boxtel.
Zij is een der jongste, echter niet de minste, der vele instellingen
welke de Noordbrabantsche
Christelijke
Boerenbond,
ter behartiging der economische belangen zijner leden in het leven heeft geroepen. Onder de auspiciën van den N.C.B. is zij historisch gegroeid
en ontwikkeld uit het zich onder de boerenbevolking op steeds breeder
terrein openbarende streven, den afzet van varkens en kalveren coöperatief ter hand te nemen.
Deze coöperatieve
afzet geschiedde
al gedurende
een kleine
twintig jaren, via de vier groote verkoopvereeniqinqen
van den N.C.B.
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~ PARELELWÊG

HET BESTE ADRES VOOR HUIS~ EN IN~
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Sfoom-. Waseh. en Sfriikinrichfing

Tele'oon 54 . Boxfel
Specialifeif in hef opmaken van
H eere

ns fr ij kgo e d

Prima behandeling
Aflevering
Opgemaakt,
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naar

- Matige prijzen

ieders

wensch

Droog toe, plat gemangeld,

Winddroog

doch met de steeds verder

gaande

ontwikkeling

van den handel

en

het economisch leven, bleek hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid
een er top-orqanisatie
boven de vier verkoopvereenigingen,
die den
afzet en de verwerking

van het product ook tot in het laatste stadium

onder zich hield en rechtstreeks

in verbinding

trad met het buiten-

land, met de wereldmarkt.
Deze top-organisatie
werd de N.V. Export
N.CB. te Boxtel, die dus de varkens en kalveren

Centrale van den
van de bijna 8000

leden der vier verkoopvereenigingen
te slachten en te verhandelen
krijgt. En dat hare taak van eenigen omvang en beteekenis is, blijkt

Oud Breuketen.
wel uit het feit, dat in het afgeloopen
varkens en kalveren werden omgezet.

jaar

Foto Janssen

1931 ruim 110.000 stuks

Behalve met den export, houdt de Export
ook bezig met den afzet in het binnenland.
Zoo worden

b.v. wekelijks

±

700 varkens

Centrale

N.CB.

zich

en ± 200 kalveren

gegrossierd op de abattoirs in de zuidelijke steden en op de markten
te Rotterdam en te Amsterdam.
Mede met hetzelfde doel is aan de Export Centrale verbonden
een modern ingerichte, goed geoutilleerde vleeschwarenfabriek.
Het is bovendien een verheugend
feit, dat ondanks crisis en
malaise, de Export Centrale van den N.CB. als het ware tegen de
verdrukking in, groeit en in plaats van arbeiders te moeten ontslaan.
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N.V. Texfiellabrieken A. B. HERTIBERCER
Telegr. Adres: Hertzberger·

Boxtel

I

- Tel. Intere. 46

I
!~i
VPllMUölN6

i "ïr
Ververij ":;O'[OStII

Weverij

Specialiteit: ZONSCH ER MDOEK
ZEILDOEK
DOEK
ZONSCHERMDOEK
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aan ± 60 man werk en daardoor
een broodwinning
regelmatig
verschaft.
Wij spreken de hoop uit, dat de Export Centrale nog lange jaren
hare vruchtbare plaats in Boxtels industriëele leven zal innemen.
Sigarenfabriek
H. J. van Susante en Co. Deze heeft een groote
vlucht genomen. Ze verschaft aan een 1Oû-tal arbeiders geregeld werk.
Op verschillende tentoonstellingen
behaalde haar fabrikaat de hoogste
onderscheidingen.
Haar seriemerk "Senco" is wijd en zijd gunst~g
bekend.
Kijeniseer-inrichtinq
der firma J. H. Velsen.
Op 't gebied van
houthandel en houtbereiding,
speciaal van teleqraaf=en
telefoonpalen,
wel een der bekendste. Kijaniseeren beteekent het hout tegen bederf
vrijwaren volgens het systeem Kijan, Dit gebeurt door onderdompeling gedurende
een zeker aantal daqen in een bad van kwikzilversublimaat. De handel omvat vooral spoor- en dwarsliggers,
benevens
bezaagd en beslagen eikenhout.
Kijeniseer-inrichtinq
van Boeckel <5 van Hoogerwou.
Deze firma
is een voortzetting
van het bedrijf, dat wijlen de heer J. H. van
Hoogerwou voor ruim 50 jaar oprichtte. Voor de houtbereiding maken
de firmanten gebruik van een Duitsch systeem, waarop zij patent
hebben, zoodat zij de eenigen zijn, die het in ons land mogen toepassen. Alle houtsoorten
worden door dit middel tegen bederf ge~
vrijwaard, speciaal teleqraal- en telefoonpalen, benevens masten voor
electrische installaties.
Stoomzagerij
Houthandel
Firma M. A. van der Eerden. Deze zaak
werd, onder anderen naam, opgericht in 1835. Tegenwoordig
behoort
ze aan de gebroeders Van der Eerden, zoons van wijlen den heer M.
A. van der Eerden en is een commanditaire
Vennootschap.
Behalve op het zagen van stammen en boseh-exploitatie
legt de
firma zich toe op den handel in: In- en buitenlandsche
eiken, iepen,
beuken, dennen enz.; verder in gezaagd en beslagen bestekhout, dwarsliggers, palen en fijnere houtsoorten voor de Meubel-industrie.
N. V. Textielfabrieken
A. B. Hertzberger.
Deze fabriek bestaat
ongeveer 30 jaren te Boxtel.
De artikelen,
die er vervaardigd
worden, zijn: satijn, damast,
tijken, stores, zwaar zeildoek, persdoek, gordijnstoffen
en vooral markiezenlinnen in alle mogelijke genres. Er wordt gewerkt met stoom
en electriciteit.
Aan de weverij is nog verbonden een ververij en appreteerderij.
zoowel ten dienste van eigen producten, als van die, welke in andere
fabrieken vervaardigd zijn. Op volle kracht werkende, kunnen in deze
fabriek bijna 100 personen werken.
Dernest- en Linnenweverij
W. J. van Hoogerwou
<5Zonen. Deze
fabriek, behoorende tot een der oudste thans hier nog in werking zijnde
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weverijen, werd opgericht in 1852. Reeds in 1867 en daarna in 1904,
1911 en 1928/1929 vonden belangrijke uitbreidingen plaats, waarvan
de laatste vooral de bleekerij en machinale weverij betrof.
Werd oorspronkelijk uitsluitend de handweverij hier uitgeoefend,
zoo ging men in later jaren er toe over naast het handbedrijf
de
machinale weverij in te voeren. Echter wordt nog heden ten dage
het allerfijnste damast en bedlinnen met de hand geweven. Zich vanaf
hare oprichting toeleggend op uitsluitend prima fabrikaat, kreeg de

Stationsstraat.

Foto [anssen

fabriek weldra alom in den lande een goeden naam, op welks handhaving nog steeds met zorg wordt toegezien.
Stoomwasscherij
"de Dommel", Crols en Co., een der modernste
en welbekendste in het land.
In 1901 als kleinbedrijf opgericht door den heer E. Crols. moest
meerdere malen tot uitbreiding worden overgegaan. Op 't oogenblik
verwerkt ze de wasschen uit 80 verschillende plaatsen, wel een bewijs
van de keurige en degelijke behandeling der goederen.
De firma bezit het monopolie voor de Ozon-bleekmethode
(hetzelfde als natuurbleek)
en is, door het gebruik van de nieuwste
machines, op 't gebied der machinale wasscherij en strijkerij, in staat
aan de hoogst gestelde eischen te voldoen.
Stoomwasscherij Blanca, J. B. V ekemens- Van Lieshout. opgericht
in 1926 en geheel nieuw geinstalleerd volgens de laatste eischen. Ze
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is de eenige wasscherij hier ter plaatse die haar water betrekt van
de Gemeentelijke Waterleiding,
en moest reeds een uitbreiding ondergaan.
Het waschgoed der clientèle in de wasscherij is verzekerd tegen
brandschade en inbraak.
De Houtzagerijen
en Houtwerven
der firma's J. v. Hoogerwou,
P. van der Hagen en Clerx. waar veel in omgaat.
Behalve genoemde particuliere bedrijven, waarvan een annonce
voorkomt in dezen Gids, zijn als dusdanige inrichtingen nog te vermelden:
de groote exportslagerij N.V. 'Wijnberqen,
de band- en damastweverijen
N.V. van Oerle,
de damastfabriek Firma M. de Leeuw & Zoon,
de stoom- en handweverijen
Firma W. van der Eerden,
de drukkerijen
J. P. Tielen; Timmermans & Bordat; L. van
Griensven,
de stroohulzenfabriek
Concordia, van Rijckevorsel en Co.,
de sigarenfabrieken
Mandos; van der Horst; Verhoeven en de
Lang,
de schoenfabriek Bovendeert.
de wasscherijen W. van Oerle: van Haeren-Ghijsens:
Giesbers
en Merks.

16.

HOTELS.

Van de vele hotels noemen we:
Hotel - Café - Restaurant
Riche, tegenover het Postkantoor.
vroeger hotel Van Dijk. Het voldoet aan de hoogste eischen. Aan de
straatzijde bevinden zich een gesloten en een open veranda met aangenaam terras. Het hotel biedt plaatsruimte aan 20 loqê's. Een autogarage is aangebouwd en achter 't hotel ligt de groote concertzaal.
plaatsruimte biedende voor 400 à 500 personen.
Hotel Van de Ven, Bosscheweg 11: Behalve hotel, bevat ook
deze zaak restaurant en café, is Bondshotel, heeft een. auto-garage
en kegelbanen, is voorzien van stroomend water en bekend om zijn
goede keuken en billijke prijzen. Meerdere clubs en sociëteiten hebben
er haar thuis. 't Is aangenaam gelegen tegenover de Markt en biedt
in zijn ruime localiteiten en veranda een rustig, prettig zitje.
Hotel - Restaurant
en Café Adam-Kolen,
eveneens tegenover
de Markt, waar nog voor enkele jaren een linnen- en damastweverij
was. Het mooie gebouw met zijn ruime veranda past zeer goed in de
omlijsting van het Marktplein.
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Nog dienen vermeld de hotels: A. van Vlerken;
Gebr. van Boxtel en Wed. Theuwkens.

17.

J.

van Doormaal;

MARKTEN.

Boxtel heeft zijn weekmarkt op eIken Vrijdag en zijn jaarmarkten
c
op den voorlaatsten Donderdag der maanden April en October.
Deze markten worden druk bezocht, evenals de Kermis, die gehouden wordt van Zondag na l'S Augustus tot en met den daaropvolgenden Woensdag .

18.
Aan het einde gekomen
wij den geduldigen

.

SLOTWOORD

.

van dezen Gids voor Boxtel, wenschen

en belangstellenden
ALLE

lezer:

HEIL!

Rook.:
Nieuwe

Serie

Elisabeth Bas
8

cfs.

10 ..
12 ..
15 ..
FABR. H. JOS VAN SUSANTE
SIGARENFABRIKANT
40
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FIRMA J. H. VELSEN
TELEFOON No. 13

BOXTEL

Levert concurreerend

TELEGRAAF-. TELEFOONPA ..
LEN EN GELEIDINGSMASTEN
Tegen bederf bereid volgens voorschriften der Rijks-Telegraaf

K IJA NIS EER - IN R IeH TIN G
HANDEL IN BEZAAGD EN BESLAGEN EIKENHOUT

SPOOR-

EN TRAMWEGDWARSLIGGERS

• J. P. TIELEN'T~~~!N~~

WIl'

STATIONSTRAAT

DRUKKERIJ
WEET
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EN BOEKBINDERIJ

U
dat wij in Boxtel een Drukkerij hebben welks
outillage kan wedijveren met die van DE
MEESTE
DRUKKERIJEN
in de groote
steden?
•

WEET

U
dat het drukwerk ten onzent zóó verzorgd
wordt, dat het wat kwaliteit en prijs betreft kan
wedijveren met ALLE drukkerijen, die in staat
zijn goed werk te leveren?
•

Overtuigt U eens hiervan door ten onzent prijzen
en modellen aan te vragen, die U gaarne, zonder de
minste verplichting

Uwerzijds,

worden verstrekt.
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