
Uitnodiging aan onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst. In
tegenstelling tot eerdere berichten is  de avond verschoven naar dinsdag 4 DECEMBER
(i.p.v. 27 november) om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H.
Hartkerk) te Boxtel. Jan Franken geeft een lezing met dia’s over Sinterklaas. 

Sinterklaas
De historische Nicolaas werd geboren in Lydië en omstreeks 350 gekozen tot bisschop van
Myra in het Oost-Romeinse Rijk [nu in Turkije]. Na zijn dood werden de verhalen over de
goedgeefse bisschop even zovele legenden waarin het getal drie een grote rol speelt. Vanuit
die  legenden  werd  hij  de  patroon  van  uiteenlopende  groeperingen:  van  studenten,  van
handelaren, van schippers, reizigers, moordenaars, arme kinderen en bakkers. Hij stond
ook bekend als huwelijksmakelaar. Zijn
roem  verbreidde  zich  over  het
Byzantijnse  Rijk  en  Rusland.  Van  dat
laatste land is hij de patroonheilige. Van
beroemde  heiligen  werd  het  graf  een
bedevaartsoord.  Toen  Normandische
edellieden uit Sicilië zijn graf bezochten,
in  de  kruistochtentijd,  en  het  omringd
zagen door Turkse overheersers, hebben
ze zijn gebeente opgegraven. Ze brachten
het  in  het  geheim  naar  Bari  in  Zuid-
Italië.  Vanuit  Bari  verspreidde  de
nagedachtenis van de Sint Nicolaas zich
over West-Europa. Hij werd de Sinterklaas van de middeleeuwen. Het openbare feest van
de Sint werd in protestantse streken en tijden verboden, maar ging binnenshuis gewoon
door als familiefeest. Zelfs een uitrusting met pietermannen, uitgedost als Spanjolen op een
boot  uit  het  vijandelijke  Spanje,  kon  hem  niet  deren.  En  tot  op  vandaag  kan  Sint  u
verblijden met verhalen, anekdotes, gedichten en geschenken.
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Jan Franken is lid van heemkundekringen De Kleine Meijerij, Onsenoirt en Tilliburgis, en
docent bij hoger en lager onderwijs voor ouderen.

Mededelingen
 Lezingen in 2008 op dinsdag 22 januari, 26 februari, 1 april, 20 mei, 9 september, 14 oktober,

25 november. 

 Donderdagmiddag 15 november is een kleine excursie georganiseerd naar het Museum het 
Zwanenbroedershuis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch. De
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap bestaat sinds 1318, met het
doel de verering van Maria. Daarnaast deden de leden van de
Broederschap aan armenzorg en stimuleerden de ontwikkeling van
(liturgische) muziek. Ze hielden bijeenkomsten in het
Zwanenbroedershuis met maaltijden en muziekuitvoeringen. Na de
val van ’s-Hertogenbosch werd vanaf 1641 bedongen dat de helft
van de leden protestant zou zijn en de andere helft katholiek. Nog
steeds komen de leden –waaronder leden van ons koningshuis-
samen in het Zwanenbroedershuis. Het interieur ademt een midden
19e eeuwse neogotische sfeer. De museumcollectie omvat
ondermeer 15e eeuwse altaarkasten, koorboeken, tinnen
drinkkannen en wapenborden van beroemde broederschapsleden.
De rondleiding begint om half 2 en duurt ruim 1 uur. De kosten voor de rondleiding en entree 
worden voldaan door de heemkundekring. U reist op eigen gelegenheid. Het 
Zwanenbroedershuis staat aan de Hinthamerstraat 94. www.zwanenbroedershuis.nl . Graag 
per e-mail of tel. opgeven bij de secretaris. 

 Zaterdagmiddag 17 november is een symposium bij gelegenheid van de presentatie van het 
boek van dr. Hans Pel ‘Op de kaart gezet, Hendrik Verhees politicus, kaartenmaker en 
waterstaatskundige 1744-1813’. 
Het gratis toegankelijke symposium wordt van 14.00-
16.35 uur gehouden in de zaal van Podium Boxtel,
Sint Lucas, Burgakker 17 te Boxtel. Dagvoorzitter is
oud-Boxtelaar Eric Kolen. Het eerste exemplaar van
het boek wordt aangeboden aan burgemeester Van
Beers. Verder is de expositie over het leven en werk
van Hendrik Verhees te zien en een stand met
landmetersgereedschap. U meldt zich aan via de
website www.hendrikverheesboxtel.nl . Op deze
website vindt u alle informatie over het symposium en vele andere informatie over Hendrik 
Verhees. Als u een boek besteld heeft, kunt u dat na afloop van het symposium tussen 16.00 
en 17.00 uur afhalen. De intekentermijn voor het bestellen van het boek loopt nog tot 14 
november.

 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. 
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Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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