
 

 
VOORMALIG HISTORISCH MUSEUM PIET DORENBISCH 1995-2013  
Eerbetoon aan de oprichters en geschiedschrijvers van toen 
 
Van 10 september tot en met 13 november 2022 organiseert Museum Boxtel een expositie over 
het voormalig ‘Historisch Museum Piet Dorenbosch’, dat heeft bestaan van 1995-2013 in het Hofje 
op de markt in Boxtel. Het museum was gericht op de geschiedenis van Boxtel en kan als zodanig 
worden beschouwd als de voorloper van Museum Boxtel. Om die reden is deze expositie bedoeld 
als eerbetoon aan de oprichters en geschiedschrijvers van Museum Piet Dorenbosch. 
 
Wie is Piet Dorenbosch 
Piet Dorenbosch is geboren in ’s-Hertogenbosch. In 1931 komt hij naar Boxtel, waar hij gaat werken 
op het gemeentehuis. In 1965 wordt hij benoemd tot gemeentesecretaris. Bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd in 1968 benoemt de gemeenteraad hem tot ereburger van Boxtel. Bij 
zijn afscheid worden zijn kwaliteiten op een rij gezet. Hij is evenwichtig en eenvoudig, heeft een 
scherp verstand en een ijzeren geheugen, staat bekend om zijn goedheid en collegialiteit. Hij overlijdt 
in Boxtel in 1990. Door zijn liefde voor het heem is Piet Dorenbosch in 1941 oprichter en voorzitter 
van de Heemkundige Studiekring voor Boxtel. Oude gebruiken en tradities worden door hem nieuw 
leven ingeblazen, zoals de herinvoering van de Palmpaasoptocht. Bovendien is hij vanuit zijn 
maatschappelijke betrokkenheid  bestuurslid geweest bij veel lokale instellingen. 
 
Wat was het Historisch Museum Piet Dorenbosch 
Piet Dorenbosch heeft het zelf niet meer meegemaakt: zijn droom van een museum wordt pas 
gerealiseerd in 1995. Dan wordt een deel van het gerestaureerde oudevrouwengasthuis ’t Hofje aan 
de Markt in gebruik genomen als Historisch Museum Piet Dorenbosch. Naast het vastleggen van de 
geschiedenis van Boxtel zijn er thematentoonstellingen, die inhaken op de actualiteit. 
Het museum blijft bestaan tot 2013 en gaat daarna op, samen met enkele andere Boxtelse culturele 
organisaties, in het in 2014 geopende Museum Boxtel (MUBO). Zonder anderen te kort te doen werd 
het Museum tijdens zijn bestaansperiode gedragen door Jan Spijkers en Jan Swinkels. Jan Spijkers 
was als voorzitter een van de mensen van het eerste uur én de drijvende kracht die het museum 
draaiende hield. Jan Swinkels was als het ware de geschiedschrijver en conservator. In het museum 
werd de geschiedenis van Boxtel verteld, niet alleen met objecten, maar vooral met de zogenaamde 
‘lijsten van Jan Swinkels’. Die bestaan uit ambachtelijk knip- en plakwerk van teksten en foto’s op 
posterformaat, inmiddels een begrip geworden in de Boxtelse museale volksmond.  
 
Wat kun je zien en beleven in de expositie 
Voor de expositie zijn 50 lijsten geselecteerd en gepresenteerd aan de hand van 9 thema’s zoals die 
ook zijn gebruikt voor de presentatie van de historie van Boxtel in de vaste expositie van MUBO. Dat 
zijn Religie, Boxtel aan de Dommel, Gebouwen, Oorlog & Vrede, Nijverheid & Industrie, Beeldende 
Kunst, Verenigingsleven, Markante Boxtelaren en Onderwijs & Zorg. De bezoeker kan zich 
onderdompelen in nostalgische beelden van vroeger en op oude foto’s zichzelf of anderen herkennen 
op school, bij de harmonie, in de verpleging, bij carnaval, op het werk en nog veel meer. Een feest 
der herkenning dat ongetwijfeld herinneringen en verhalen uit vervlogen tijden naar boven brengen. 
 
Lezing 
Tijdens de looptijd van de expositie wordt op 25 september om 11.15 uur een lezing gegeven over 
‘Kapittels en Kanunniken in Boxtel en de Meierij’. Spreker is Jos Dekkers (1950), voormalig pastoraal 
werker in Boxtel, ‘s-Hertogenbosch en Nuenen. Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan nu al op 
info@muboboxtel.nl of 06-16041898. Kosten zijn € 5,00 (met museumkaart € 2,00).  
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Bezoekersinfo 
Entree voor de expositie is € 4,00 (gratis met museumkaart). Voor kinderen vanaf  12 jaar € 2,00. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.  MUBO is open op zaterdag en zondag van 13-17 uur.  


