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Lezing door Peter Vermeulen op maandag 20 oktober jl  .   in De Huif      

In een interessante tour nam Peter Vermeulen zijn 

toehoorders mee langs diverse Kleine Religieuze 

Monumenten in Noord Brabant. En voorwaar: een 

bijzondere tocht werd het. Velen van ons zullen zich 

waarschijnlijk niet realiseren hoeveel kleine religieuze 

monumenten er in onze directe omgeving nog te vinden 

zijn: veldkapellen, kruisbeelden langs de weg, 

lourdesgrotten, kruiswegstaties, devotietegels, zoals de in 

particuliere huizen ingemetselde Maria-afbeeldingen, 

kortom, als je goed om je heen kijkt zie je nog talrijke sporen van het eens zo Rijke Roomse 

Leven. Peter Vermeulen vertelde zijn toehoorders over het ontstaan van al deze religieuze 

uitingen, maar hij maakte tegelijkertijd duidelijk dat, ook in onze tijd en ook bij de jongere 

generatie, nog steeds behoefte bestaat aan deze zichtbare vorm van “spirituele” beleving. Is niet 

de hele geschiedenis een golfbeweging??

Lezing over Sinterklaas en het Rijke Roomse Leven  

In een boeiende lezing neemt Ad Rooms, oud hoofdredacteur 

van  Dagblad De Stem, ons mee op een ontdekkingsreis langs 

de historie, legendes en ontwikkelingen rond Sinterklaas. 

Wie was de Heilige Sint Nicolaas eigenlijk, hoe belangrijk 

was hij en is hij nog steeds, anno 2014. Bestaat er maar één 

Sinterklaas? En waar komen de gebruiken rond zijn feest 

vandaan, zoals het strooien met snoep, het gebruik van de 

schoorsteen, alle liedjes die met Sinterklaas te maken hebben, 

het zetten van de schoen door de jeugd? En uiteraard wordt 

aandacht besteed aan zijn knecht, Zwarte Piet en het gebruik 

van de roe. Daarnaast zal Ad Rooms onderwerpen bespreken 

uit de tijd van het Rijke Roomse Leven: de catechismus, de 

vastentijd, de engelen, het leven van de misdienaars, begraven 

worden in ongewijde aarde, de gebruiken rond rouw en trouw. 

Veel herkenbare verhalen voor ouderen, voor jongeren een 

verheldering van veel zaken. Datum: dinsdag 2 december 

a.s. in Ontmoetingscentrum De Huif in Sint-Michielsgestel. 

Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Voor 

leden van Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar is 

de toegang uiteraard gratis. 
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Huisvesting Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar  

We waren er al bang voor en tegelijkertijd waren we er eigenlijk al een beetje op voorbereid: we 

moeten verhuizen. Per 1 februari 2015 zullen we ons gratis onderkomen op het Instituut voor 

Doven, nu officieel Koninklijke Kentalis geheten, moeten verlaten. Op 5 november jl. hadden 

Frans Cooijmans en Mona van der Sloot een gesprek met een vertegenwoordiger van Kentalis 

waarin werd aangegeven dat Kentalis voornemens is om de voormalige hostiebakkerij (nu nog 

ons Heemhuis) volledig in te zetten voor eigen gebruik. Kentalis wil het “oneigenlijk” gebruik 

van ruimtes door derden stopzetten. Dit betekent ook dat geen vervangende ruimte zal worden 

aangeboden aan onze Heemkundevereniging en dat we op zoek zullen moeten naar een 

opslagruimte voor onze spullen, voornamelijk tijdschriften, foto’s en boeken. Tijdens de 

ledenavond op 10 november was dit slechte nieuws  een zeer actueel onderwerp van gesprek. 

Door de aanwezige leden van onze vereniging werd naarstig nagedacht over en gespeurd naar 

een vervangend onderkomen na 1 februari 2015. Veel locaties passeerden de revue, maar tijdens 

een bestuursvergadering op maandag 17 februari vielen de meeste voorgestelde locaties af: niet 

centraal genoeg gelegen, niet betaalbaar voor een niet gesubsidieerde vereniging, slecht 

toegankelijk voor ouderen met fysieke beperkingen. De Huif zou een prima optie kunnen zijn. 

Maar ook daar hangt een prijskaartje aan. Grote voordeel van De Huif is wel dat we zullen 

kunnen beschikken over voldoende ruimte voor opslag en, nog belangrijker: we hebben daar een 

eigen ingang. Bovendien ligt het gebouw centraal en bevinden de ruimtes zich op de begane 

grond. Maar we blijven verder kijken. Misschien weet iemand een voor ons nog beter alternatief. 

Kortom, hoe de toekomst er wat huisvesting uit gaat zien is nog ongewis. We houden jullie op de 

hoogte.


