
Met het Duitse lijntje door de
Meierij van ’s-Hertogenbosch

vernietigd met het tamelijk schaarse 
spoorstempel Boxtel-Gennep, en 
vooral, toen ik beter ging kijken, door 
de merkwaardige route die hij had 
afgelegd. Aardappelboer Spierings 
verstuurde de kaart op 2 november 
1875 vanuit Schijndel. De briefkaart werd 
vervoerd door de Noord-Brabantsch- 
Duitsche Spoorweg-Maatschappij 
(NBDS). Maar niet in de richting van 
Boxtel, zoals je zou verwachten omdat 
het hulppostkantoor van Schijndel 
ressorteerde onder het postkantoor 
van Boxtel. Bovendien was Boxtel 
een belangrijk spoorwegknooppunt 
waar een aantal spoorlijnen bij 
elkaar kwamen, o. a. in de richting ’s 
Hertogenbosch. Desondanks ging 
de kaart van Schijndel in oostelijke 
richting naar Veghel. Van Veghel

naar 's Hertogenbosch liep geen 
treinverbinding. Er was zelfs nog geen 
klinkerweg en ook de stoomtram zou 
nog acht jaar op zich laten wachten. 
Van Veghel naar 's Hertogenbosch liep 
echter wel de Zuid-Willemsvaart. En 
over dit kanaal deed een regelmatige 
stoombootverbinding dienst t. b. v. het 
vervoer van personen, vracht én post. 
De stempels laten zien dat de kaart 
toch nog op de middag van de dag 
van verzending in 's-Hertogenbosch 
arriveerde.

NBDS contra SS
Blijft de vraag: waarom zo moeilijk als 
het makkelijk kan? Het antwoord op 
die vraag is hoogstwaarschijnlijk te 

vinden in de concurrentieslag die in die 
jaren plaatsvond tussen de NBDS en 
het StaatsSpoor (SS). Voor de NBDS 
was onder meer het vervoer van 
bedevaartgangers naar Kevelaer een 
belangrijke bron van inkomsten. Zo 
vervoerde men op een extra drukke 
dag, zondag 7 september 1873, 3.500 
passagiers van Goch naar Kevelaer. 
Maar veel belangrijker was dat de NBDS 
er in slaagde een traject te verwerven 
in de verbinding Berlijn-Vlissingen, met 
aansluiting op de bootverbinding van 
de Stoomvaart Maatschappij Zeeland 
naar Londen. Het SS was de eigenaar 
van het baanvak Vlissingen-Boxtel. En 
het SS exploiteerde ook zelf een lijn 
richting Duitsland van Boxtel via Venlo

Station Boxtel, waar de NBDS de mailtreinen naar en
van Vlissingen van het StaatsSpoor overnam. Rechts de 
kopsporen van de NBDS met de aanduiding Boxtel-Wesel.

De haven van Veghel, waar de NBDS goederen van het spoor 
naar de eigen bootdienst oversloeg.
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Een briefkaart uit 
Schijndel voor P.F. 
van Beugen.
DOOR:
HUBER VAN WERKHOVEN

eze briefkaart naar 
's-Hertogen-bosch trok 
in eerste instantie mijn 
aandacht doordat hij was



naar Keulen. Maar deze verbinding was 
een stuk langer dan het 100 kilometer 
lange “Duitse lijntje” van Boxtel via 
Goch naar Wesel met aansluiting 
op het Duitse spoorwegnet. Na het 
gereedkomen van de spoorbrug over 
de Maas tussen Gennep en Oeffelt in 
1874 werd de NBDS een belangrijke 
speler in dat spel. Het ging maar liefst 
om het vervoer van personen, vracht 
én post tussen Berlijn en Londen! Die 
concurrentie werd de NBDS door het SS 
niet in dank afgenomen. En dat werd ze 
in Boxtel enigszins hardhandig duidelijk 
gemaakt. Daar was de NBDS namelijk 
afhankelijk van het SS dat de wagons uit 
Duitsland moest overnemen voor verder 
vervoer naar Vlissingen en Rotterdam.

Rouwadvertentie in De Tijd van
7 mei 1895.

Dat gebeurde niet altijd even snel: de 
wagons uit oostelijke richting liet men 
langer wachten dan de andere. Dat gaf 
zoveel wrijving dat de NBDS na verloop 
van tijd een eigen bootdienst oprichtte: 
Veghel-'s-Hertogenbosch-Rotterdam. Dit 
bleek een goede zet. In 1900 beschikte 
de spoorwegmaatschappij over een 
vloot van 10 stoomboten. Alles bij elkaar 
een goede verklaring voor het feit 
waarom ‘onze’ briefkaart uit Schijndel 
niet via Boxtel met het StaatsSpoor 
naar 's-Hertogenbosch ging, maar via 
Veghel met de stoomboot over de Zuid- 
Willemsvaart.

P.F. van Beugen (1813-1895).

Vader en dochter 
Van Beugen
Daarmee is het verhaal niet af. Want 
de kaart bleek bij nadere beschouwing 
nóg een verrassing te verbergen. 
Deze betrof de geadresseerde: P.F. 
van Beugen, woonachtig aan de 
Wolvenhoek te 's-Hertogenbosch. Ik ben 
er niet in geslaagd veel informatie over 
deze Bosschenaar boven tafel te krijgen. 
Maar wat ik wel heb gevonden is naar 
mijn mening zeker interessant. Hij leefde 
van 1813 tot 1895, was schatrijk, fabrikant, 
koopman en handelaar in onroerend 
goed. Tevergeefs heeft hij getracht lid 
te worden van de gemeenteraad en het 
bestuur van de Kamer van Koophandel. 
Wel vervulde hij de maatschappelijke 
functie van opperbrandmeester 
(brandweercommandant). In 1875 had 
hij zich opgewerkt tot voorzitter van het 
college van opperbrandmeesters. In 
verschillende landelijke kranten heeft te 
lezen gestaan dat Van Beugen in 1865 
werd benoemd tot officier der orde van

Dorothée van Beugen (1845-1929).

verdiensten Nichan Iftikar (de Orde van 
de Glorie) 3e klasse, hem verleend door 
de bey van Tunis. De reden daarvan 
blijft helaas(!) in duister gehuld. In 
‘s-Hertogenbosch leeft P.F. van Beugen 
voort door de herinnering aan zijn 
dochter Dorothée (1845-1929). Na de 
dood van zijn vrouw in 1888 begon de 
vader van Dorothée te dementeren. 
Hij raakte zo in de war dat hij moest 
worden opgenomen in Huize Padua te 
Boekel, waar broeders Penitenten van 
de orde der Franciscanen geesteszieke 
mannen verpleegden. Vader Van 
Beugen overleed op 3 mei 1895. De 
zeer vrome vrijgezelle Dorothée erfde 
een groot vermogen en wilde dit

Het Kapucijnenklooster aan de v. d. 
Does de Willeboissingel kort na de 
voltooiing.

besteden aan de bouw en exploitatie 
van een Kapucijnenklooster. Ondanks 
aanvankelijk tegensputteren van de 
bisschop en de burgemeester van 
‘s-Hertogenbosch is zij er in geslaagd 
dit plan te verwezenlijken. Nadat de 
kapucijnen in 1629 door Frederik 
Hendrik gedwongen de stad moesten 
verlaten, konden zij in 1898 terugkeren, 
welkom geheten in het klooster aan de 
Van der Does de Willeboissingel door 
Dorothée van Beugen.
In de pandgang van het klooster hangen 
de portretten van Dorothée van Beugen 
en van haar ouders op een ereplaats.
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