
Uitnodiging voor onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op
dinsdag 27 maart 2007 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H.
Hartkerk) te Boxtel. Evert van Gelder geeft een diapresentatie over tegels. 

Tegels
Een wandeling door de bijbel aan de hand van antieke tegels

met bijbelse voorstellingen.

Via  het  Midden-Oosten  en  de  landen  aan  de  Middellandse  Zee  is  de  kennis  over  het
productieproces van tegels in ons land bekend geworden. Eind zestiende eeuw werden, door
de toegenomen welvaart, de brandgevaarlijke houten huizen steeds meer vervangen door
stenen gebouwen en achter de haard werden tegen brandgevaar tegels verwerkt. Van klei
werden tegels –meestal 15 x 15 cm- gevormd en gebakken. Daarna kwam er een tinglazuur
over en werd de decoratie aangebracht, waarna de tegel afgebakken werd. Aanvankelijk
waren de tegels veelkleurig, maar onder invloed van de handel van de VOC met het verre
oosten werd Chinees blauw mode. In de 18e eeuw werd ook sepia (paars) gebruikt. Het
tegelmotief bestond ondermeer uit dieren, bloemen, kinderspelen of bijbelse voorstellingen.
Er zijn wel 600 verschillende bijbelse voorstellingen op tegels bekend. Tegelfabrieken staan
in Delft en Makkum.

Ons  heemkundelid  Evert  van  Gelder  is  een  fervente
verzamelaar  van  tegels  met  bijbelse  voorstellingen,
waarover hij, aan de hand van dia’s, zeer boeiend weet
te  vertellen.  Voor  de  pauze  komen  tegels  met
voorstellingen uit het Oude Testament aan bod en na de
pauze  uit  het  Nieuwe Testament.   Zo  net  voor  Pasen
heeft  Evert  van  Gelder  gekozen  voor  tegels  met  de
nadruk op het paasverhaal. 
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Mededelingen
 Lezingen in 2007 op dinsdag om 20.00 uur: 

24 april – lezing door Ruud van Nooijen, Kasterense watermolen
11 september – lezing Arnoud-Jan Bijsterveld 
9 oktober – lezing Toon van Miert, Land van Hoogstraten
27 november – lezing Jan Franken, Sinterklaas

 Er is weer een aantal foto’s van de heemkundekring Boxtel bijgekomen op de website 
www.  fotobank-nb.nl . Er zijn veel foto’s gescand uit de collectie van Wim Baaijens, 
waardoor het totaal aantal Boxtelse foto’s ruim de 1000 is gepasseerd ! 
Op onze website <linkpagina> staat een handige handleiding van Rini van Oirschot en Christ 
van Eekelen voor het gebruik van de fotobank.

 Op zondag 25 maart is in Zaal Fellenoord te Boxtel van 10.30-16.00 uur de jaarlijkse 
archeologische studiedag. Het thema is ‘Onderzoek aan het menselijk skelet’. Sprekers:
- G. Maat over De eerste Nassau’s in Nederland in de OLV-kerk te Breda. 
- S. Baetsen over Skeletonderzoek in de Catharinakerk te Eindhoven. 
- E. Altena over DNA onderzoek en de Catharinakerk te Eindhoven. 
- M. d’Hollosy over Gezichtsreconstructies in de archeologie. 
Inlichtingen en programma www.noordbrabantsgenootschap.nl of bij de secretaris. 
Aanmelden bij info@noordbrabantsgenootschap.nl 

 Brabants Heem organiseert de jaarlijkse Brabantse Heemdagen op 9 en 10 augustus in 
Turnhout en Baarle-Nassau / Baarle-Hertog. Inlichtingen www.brabantsheem.nl/agenda of 
bij de secretaris. 

 Boxtelaar Anton Neggers heeft aan de hand van archiefonderzoek een boek geschreven over 
een Oirschotse moord, die in 1735 heeft plaats gevonden, onder de titel “Schelmen en 
hontsvotten werck”. Intekenformuieren bij de bibliotheek en VVV in Boxtel. 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 

 Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, penningmeester@heemkundeboxtel.nl 
Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring, 
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de penningmeester. 

 Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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