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De jaarlijkse collecte Prins Bernhard Cultuurfonds.  
Elke jaar zetten leden van onze vereniging zich in tijdens de collecteweek van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Een gedeelte van de opbrengst is voor onze vereniging. Dit jaar heeft dat € 382,43 

opgeleverd.

Dank aan onze collectanten en aan aan Jan van den Broek. Elk jaar zet hij zich weer in om 

collectanten te werven. En dat stellen we zeer op prijs.

Hebt u interesse om volgend jaar ook te collecteren bij u in de wijk. Laat het ons weten en we 

geven het door.

Open monumentendag 14 september 2014.  

Tijdens deze Open monumentendag vieren we ons 25 jarig bestaan. Dit doen we door het 

uitgeven van een jubileumboekje over Sint-Michielsgestel.

Daarnaast kunt u, in het kasteeltje van de Ruwenberg de tentoonstelling bezichtigen met als 

thema: Reizen.

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar de mogelijkheid om de toren te beklimmen. Men is hiervoor 

nog op zoek naar vrijwilligers. Taak van de vrijwilliger is om een groepje naar boven toe te 

begeleiden. En uiteraard ook weer naar beneden. Als u interesse hebt om op deze dag als 

vrijwilliger te worden ingezet, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. We 

zorgen er voor dat u aanmelding bij de juiste personen terecht komt.

www.openmonumentendag.nl  

Lezing over de voettochten van dominee Stephanus Hanewinckel  

Op dinsdag 10 juni j.l. verzorgde Frank Meijneke, Hanewinckel-deskundige bij uitstek, een 

lezing over de voettochten, die dominee Stephanus Hanewinckel eind 18e, begin 19e eeuw 

maakte door de “Majorij van ’s Hertogenbosch” en waarvan hij in een aantal reisbeschrijvingen 

verslag deed. In zijn verslagen schetst Hanewinckel  ons o.a. een beeld van de toenmalige 

Meierij, de verhouding tussen Katholieken en Protestanten en de Brabantse volkscultuur. Over 

Sint-Michielsgestel schrijft Hanewinckel: “Dit dorp is uitmuntend schoon en groot, liggende 

anderhalve uur ten zuiden van ’s Hertogenbosch aan den regten oever der Dommel. …. Dit dorp 

heeft eenen straatweg, in 1774 met stenen belegt en het is hier zeer levendig wegens den 

menigvuldigen doortogt van Reizigers, Rijdtuigen en Karren naar ’s Hertogenbosch. De Kerk is 

een zeer schoon gebouw, voorzien van enen hogen Toren, pronkende met ene hoge fraaie spitze 

naald; zij ligt midden in het Dorp, ook heeft men hier voor weinige Jaren een zeer schoon 

Raadhuis, tegen over de Kerk gelegen, gebouwd”. De lezing van Meijneke had toch een 

enigszins verrassende ontknoping: de beschrijvingen van de door Hanewinckel “aangedane” 

plaatsen zijn weliswaar gebaseerd op feitelijkheden, maar wellicht heeft Hanewinckel de 

voettochten nooit zelf gemaakt, omdat hij, zo concludeert Meijneke, op het moment waarop hij 

beweerde in de Meierij te zijn geweest, als predikant werkzaam was in het noorden van het land. 

Alles bij elkaar een boeiend verhaal, met dank aan Frank Meijneke.   
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