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Lezing door Paul Spapens  

Bijgeloof in Brabant 
 
Op dinsdag 19 oktober 2010 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel 
geeft Paul Spapens een interessante (interactieve) lezing over een zeer herkenbaar 
onderwerp ‘Bijgeloof in Brabant’. Paul Spapens is een Brabantse journalist en schrijver 
die gespecialiseerd is in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding 
sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van.  
 
Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’. In dit 
succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een voorbeeld van een bijgelovige 
praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de keuze van de voorbeelden. Deze 
staan zeer dicht bij de belevingswereld van vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul 
Spapens zien dat bijgeloof nadrukkelijk een onderdeel is van het leven van de Brabander 
van nu. 
 
Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het 
afkloppen op (blank) hout, niet onder een ladder 
doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand niest en het 
fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de 
lezing worden op een deskundige manier achtergronden, 
herkomst en dergelijke beschreven. Én getoond, want het 
interessante verhaal wordt ondersteund door talrijke 
mooie foto’s. 
 
Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interactief’ is. 
Voortdurend nodigt Paul Spapens de bezoekers uit om 
zelf met voorbeelden te komen van bijgelovige praktijken. 
Het onderwerp roept veel herkenning op. De lezing sluit 
aan bij een groeiende belangstelling voor het fenomeen 
van bijgeloof.  
 
Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing. Hij 
is voormalig journalist bij het Brabants Dagblad en hij 
publiceerde tientallen boeken over Brabantse onderwerpen.  
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MEDEDELINGEN 
 
 Op zaterdag 18 september maakten we een busexcursie naar 

Kampen en Hattem. Met een klein beetje regen en heel veel mooi 
weer kunnen de deelnemers terugkijken op een heel geslaagde en 
gezellige reis. Kijk voor foto’s op www.heemkundeboxtel.nl > 
foto’s/presentaties > Foto’s excursie Kampen.  

 De archieven van de gemeente Boxtel en Liempde zijn sinds 
maart ondergebracht bij het BHIC in ’s-Hertogenbosch. Via de 
website www.bhic.nl > Onderzoek doen > kunnen alle inventarissen 
van de Boxtelse archieven thuis geraadpleegd worden. Er zijn 
toegangen van de gemeente- en dorpsarchieven, Documentatie 
Boxtel en Collectie Boxtel, maar ook de Boxtelse archieven die al 
bij het BHIC aanwezig waren, zoals Notarissen Boxtel, Huis 
Stapelen en Schepenbank Boxtel. Ook de nadere toegangen zijn digitaal in te zien, ga 
daarvoor naar www.bhic.nl > Geschiedenis ontdekken > Boxtel > Verhalen uit Boxtel > 
Archieven > Klik op: Nadere toegangen. Stamboomonderzoekers die willen weten welke 
indexen op de burgerlijke stand aanwezig zijn, kijken op > Stamboom > Wat zit er in?  

 Dinsdag 24 augustus werd het straatnaambord Passage 
Koninklijke Marechaussee onthuld door de 95-jarige 
adjudant-onderofficier bd der Koninklijke Marechaussee 
C. Soethout. De onthulling werd feestelijk opgeluisterd 
door ruiters van de Bereden Brigade Koninklijke 
Marechaussee. Drie wethouders waren namens de 
gemeente Boxtel aanwezig. Foto’s van de onthulling 
staan op www.heemkundeboxtel.nl > foto’s/presentaties 
> Foto’s straatnaambord Kon. Marechaussee.  

 Onze website www.heemkundeboxtel.nl heeft een geweldige metamorfose ondergaan. Een 
compliment voor onze webmaster Jos Mandos en dank voor de vele uurtjes die hij hieraan 
besteed heeft. Reactie en opmerkingen naar webmaster@heemkundeboxtel.nl  

 Eerder memoreerden we al dat verschillende Boxtelse monumentenbewoners hun pand met 
veel liefde en historisch besef opgeknapt hebben, denk aan Villa Nimrod, Villa Catharina, Alfa, 
Van Groeningen. Villa Eras is dit jaar 100 jaar geworden en kreeg als cadeautje van haar 
bewoners een geweldige opknapbeurt. Bewonder het geheel, maar kijk vooral ook naar de 
prachtige details van dit mooie pand.  

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

 Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op rekeningnr. 
3725764 tnv Penningmeester Heemkundigekring, Hendrik Verheeslaan 29, 
5283CP Boxtel of contant.  

 
 


