
Bvzonder Bokhoven 

Een prachtig geïllustreerd en fraai 
vormgegeven boek met een harde 
kaft behandelt verschillende aspec- 
ten van de geschiedenis van dit 
voormalige minigraafschap aan de 
Maas. Sinds 1971 maakt Bokhoven 
onderdeel uit van de gemeente 
's-Hertogenbosch. Het parochiebe- 
stuur begaf zich met deze uitgave 
op branchevreemd terrein, maar 
deed dat niet onverdienstelijk. 
Wel viel mij op dat de inleiding 
een aantal enorme slordigheden 
en zelfs onjuistheden bevat. Zo 
gaat de auteur op bladzijde vijf 
flink in de fout bij de opsomming 
van de heren van Bokhoven. Ter- 
wijl Bokhoven nota bene een 
Baron van der Aaweg en een Graaf 
Engelbertstraut heeft die bovendien - 
op deze pagina genoemd worden, 
presteert de auteur van de inlei- 
ding het om in dezelfde alinea 
deze adellijke lieden door elkaar te 
halen. Erg kort door de bocht en 
feitelijk onjuist is hij wanneer de 
door hervormden bestuurde dor- 
pen Engelen en Hedikhuizen pro- 
testant genoemd worden. De 
meerderheid van de bevolking was 
er katholiek. Dit soort slordighe- 
den geeft duidelijk aan dat histori- 
sche publicaties geen lopende 
bandwerk kunnen zijn. Gelukkig 
laten de zeer lezenswaardige 
hoofdstukken die volgen een heel 
ander visitekaartje na. 
Achtereenvolgens komen de 
waterstaatkundige geschiedenis, 
het kasteel, de kerk en parochie, 
de bestaansmiddelen, de periode 
na de Tweede Wereldoorlog, de 
cultuur en de natuur aan de orde. 
Vanzelfsprekend krijgt het kasteel 
veel ruirnte. De auteur koppelt er 
meteen de geschiedenis van de 
heren en hun families aan vast. 
Hij verhaalt hoe de heerlijkheid en 
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