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YERCADERI}ÍG YA ONZE KRITC OP 27 I{OYE TER 1975.

0p alezo atorDacbtigo evond veran slechts een tyintLgtal
ledea in de bovenzaal yaD Eotal De Kloon preaent, to€n voor-
zittor, Chr.v,SchlJntlel, rle aaavezlgen en vooral de epreker
"8n 

alcze avonil, <lrs. Xnipponberg, vcrselkonale t hi J sprek ziJn
t.leurstêIllag ult over d.e slechte opkoDEtryat yêerschjJnLijk
t6 yiJtrn ve8 ean het buiteageyoo!. slechte ye€r en gaf 

'aiaa!-
!a hst voord. ean dhr.Knippeaberg voor ziJn lêzing:isinter-
Lleac cn zlJB Schlllol r.I'SlnterklaasÍ, eên be€tJe vreend. feeBt op de Heili.geaka-
lendcr e[ yat ye yeten vên S1ltelklaas, is nlet y6el: bij
bcaft bestaan, hlj uaa eetr bLs8chop en hlJ heeft veel gshol-
peE, zo begon dhr.Knippenberg zlJn lszing. ÀI atitect na ziJn
clootl, nlet leag ne 52) verd. hj-J veleêld ale patroon van vis-
aersrzselui etc. 6n l-ang8 aIIe kusten vindt nen St.tricolaae-
kerken tot ln Ectlanil toe ca hiJ fu bovendien ile patroon van
Rualardl alle koekel, enoepgoetl 6n zijn schiDnal ziJn er la-ter biJgekonen.

Us,e,r yaaroD le het feeat van St.lllcol.aas één van d.e vele
feesten in ilecenber? get entroolal hierop leg,alrlue dhr.Knip-
penbergro.E.in h€t fsltrilat ln decenber dê oogst binnen yas,
tle slacht !íes acht€r <le rug en er kon gejaagcl vorden; er vas
due tijd en redsl tot f€€3t8n. Boventli.en kon€n h hst naJaar _en cle vlater vreeldc gelu1ilen yoort gi€rende vin<I, krakende 'l

boren an achuiv€nale lnaeuv, zodat allerleÍ verhelen los kva-
!en, raarla tle nythen óen grotê rol speelden, voolal bij hetkolter vordea ven de dagen, èe Btl{at tus6ê! het licht en de
duisterals. ïn de GerracarrÈe Eython kont <le oppergoat l,/orlan deton, rlJilónil op €cn vit paaril, te bulp en alit ilo€t ons alirect
eaa Slnterklle! il€akón.. líodang feert viel ii dec6nler en
ook dc ouile Roteinen gavcD ellasr in ilecenàer biJ het feegt
van de Saturnallên geecheakea.

Yolgtn! dr lleitJca Lort Slnt.rklaas uit SpalJê aan, !ae!vraról SpenJ.? Yant ve lullen l.tof liett, det Sinterklaesilur trlets aoe te leken heeft.Tolgens atht. Kni ppetrberg noeten
viJ de oolzaak hl€ryê! ln oaze gelchtealerrÍ! zoekeu. Eeuyen-
leng vae het bultenl,and roo! ots SpaaJe cn ile "eppeltJes Ían
OranJeÍ zouilcn ylJzeD op Ylllet v.a OrenJa., vant het Sinter-klrarfealt l. è1 srg oud. 0p scbililellJen van Jan Stêen zi€nv. kÍ!al.r.!t r.t cedeênra, p.p€rnotsn op ala gronal, tcrvlJl een



I
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,::?,:11":. sip kijkt,.ondat hiJ nlets heeft en een jonseï.KlJl(end 1n de schoorsteenrwat ona op Zyarte piet brenlt.- l,rknechtrdie ook alleen in l{ederlanit voorkont, is zvártrve,1afgeleid zou kunnsn zijn uit d.e verneend.e konst van Sinter-.kleae uit SpanJe, vaar de(zrartc) It{oren ond.erworpen varon enalB knecht dienden, naar ook d.ê vs.nyege tte hoge inkonsten ge_yaardeerde Nealellands€ sla,venhênalal zÀl er niet vreend aÀngeveeat zi jn.
In Spanje zelf kent nen geen Sinterkleasfeest behalve inhet klooster var lront s errêt , yêar nd Keretnis(Onnozele XinAe_ren)een kinilerbigechop gekozen verd, die de nacht van de Abtkreeg en die gezeten in h€t riJtuig van de Ábt geschenken

nocht geen uitdelen. In Genert naÀ oók zoiets beÉend., wantpastoor StriJbos(1r9}-1l624),d.e eerste rêctor van ile LatiJnse
SchooJ.,achtte het feest van <Ie kinalerbisschop zó te:.angri 3t,dat -hiJ er een eon geld voo! vêatz€tte, rod.at er ieder' JÀarop de ï,atiJn6€ School een kindErbisschop gekozen kon ro!àên,aldus een netledeling van A.0tten aan <Ie-hier Knlppenberg.

I{at 1s nu de geechiedenis va,n de Heillge Nicoleaa, bis_
Bchop ven \y!a in Klein-Àzi6 en die begraven ligt in Bari inItellê? Over zijn leven ig ni.et veel bákenrt, naÀr, zoala ge,
z6gd, y€ld hij al snel o.e patroon ven de zeelui, dug ook iande stad Barl , va,ar e€n lloormannenhertog d.e acepter znaai<le.De_
ze líoolDannon,die net het aanneuen van het christeliik geloof
ook de vererlng van St.Nigelsgr hadd€n gekregen, verd.roothet zeerrtlat ze nlet ter bedevaart near Myra konden, uaar d.e
nos]€Es de baes var€n. Bovendien zat <la haat tegen de no6_Iens tliep, vant vele dorpen varen aloor hen herhaalde ualenplat geb!ênal. Ook nu nog liggên er achter ttÍvelaè hoogelta-
lon ven kerkea in tle ongevi.lgvan Bari stepel8 achedels vatt
hen, die cloor loglene veruoord rrê!d.en. Uet de Abt van hetkloost€! beraaude de hertog een plen en in logl legden €nlg€
achepen in l[yra êanrrren brak niilclen in ale nacht ale kêrk bin-
nen en stel het gebeente van de E.l{lcolaea, rêa!n& nen raar3ê!i terugyoe!.De tonberdie ln dez€ nacht opengebrokên r.eral,ls nooit herstelal en nog in dezelfale stêat te zien. lla ean-
konst in lÍ;rre kregen al€ heltog en de Abt vaD het klooaterruzie over de pleatarvaa! St.IÍícol&as biJgezet zou vord.ea ea
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dua verd sr €ên ni€uye kerk gebouvd' rí88! in clypte al€

EelllAe yeral bijg€zet. Tot op ale dag van vandaag vloeit
ar ult h€t gebeênte sen soort oll.ervêalvoor g6en vetenschap-
pelíJke verkl.aring gogeven kan vordenrzoals esn rgcent onaf-
henkelÍJk onderzoek heeft ea.ngetoond. )aze olie r*erd vroeger
aan hoge p€tsonages ten geechonke gegsven. In SederLand is
naer é6n vêaa net eleze olie bekand en re1 dle, welke door
dhr.Knippenbelg Ín dc schatkaDsr vên tle 0.L.rÍroune-baeiliek
vên ldeêatricht gevondon nerd,. Eed.an ten degê trskt op 9 nei
nog ieder jsar een grat6 proc€ssie n6t het beel.d ven de Eei-
lige door 3êri, iaar hêt naer d.è see vordt 6ebrecht, nê dag
claarop wordt het bee:i op aan schip gebracht en brêngt hêt
ile naoht op zee d.oor. nen vordt de zee ook Eezsg€nd.
D6 kindervrlend. líetuurliJk ziJn er rond St"l{icoleas veie
ÏËf-i46fi;Gffin I 6én ttaarvan verhaaltn dat de Heilige ti.J-
deng een kerkvergadering zo kwaad serd op ienanel'die volgsns
hon tri€t luivar in tle leer vas, d.et hern zijn uêardiSheldste-
keaen vertlen afgeaomen en hiJ opgeeloten verd.Maar rs-nachts
bracht Chlistu!rzoale de legende verhealt, hêt pêlliuE terug
en xerie lijn evaag€l.ieboek. De Eorg€n rlaarop yeld hiJ dool
de verbiJatelale Eag!.straet vrlJgelêten en vervierf hiJ <te

vriendrchep van kelcer CoEltenti3n.
Door deze vrientlachap lukte het heu drie officieren, die on-
schuldigal veroortleeid. varen, te reilden. 0p latere echilderi jen
koEen deze officieren hecl klej.n voorozodat ze voor kindêren
uerd.en aange zi en , Sekenal zljn ook de Legend.ên over hat schen-
ken vsn een bruidËohat êan drie arae esisjee en het verbeal
vaa de tlrie dcor St.l{icolaes weer ten leven gê}íektê ki.nderen"
Door dat elloa rsrd hiJ ook de patloorr van de perfuuhande-
laren en ile huwe I i J kcnak€l&als ,

Doolalêt tle f,aornannen in Bari zorn eerbied. voor St,Nlco-
laar hetlclen, verapreídde de verering zlch Bpoedig naar het
noordea. Ook in [aderlantl ontstonal tleze verering en cle outl-
ltr k€rk van Ansterd.an val d.e tricolêask€lk. Zelfc d.€ harvor-
ning ko! hst fêelt van doze bl8schop en nog yel .en heiligê,
nist ultloeisn. In Duitslantl et1 leter in Alrerika uelil hlJ
uit dc trtholleke Èfee! gehêald en vergchovsa near XerstDis
onaler ale ara! van Sente Claua.
Dc Schlloe!. Zoals \ío eI eeraler zagenn kont een op eoa yit
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peard d.oor de lucht ri jd.end persoon in d.e eerste nythen voor.Hoe Sinterklaas €,s,n zijn schinrnel kont,is niet exact bekend.
De een houd.t he., op de vernenging van oude legendesrde ande!zoekt het neer op god.sdienstig terrein en rijst op'fret toetven d.e Openbaring, raarj.n de ruitet op het wilte pàard vredebrengt en geluk. OpnerkeltJk is ook, áat in de saieieche de_len van ons land. vitte paarden op achuurdeuren en ctekachil-
den geschilderd nerden en or zou een kerkeliJk voorschriftzijn, dst pausen en bi.sschoppen hun gebieal op €en rit paar<l
noesten binnenri J al€n, nat o.a.te zien 1s op een van dê schl}-deriJen van Jeroen Boe ch.

Al net al heeft Sinterklaas zich d.oor d.e eeuw€n heen ye_
ten te handha,ven en is hij nog steedd d.e Brote kíndervrien<l.

Het is erg janner, det er zo veinig leden aanyezig verenbij d.êze buitengevoon nooie lezing net prachtige diaierzodat
het bestuurrzoalg dhr.Van Scbijndel ze:., tie heèr Knippenbergvel noguaale voor deze lêzing zal uitnodigen. Met de oealede_ling, det het bestuur helaae haat noeten besluiten tot een
verhoging van de contributie, ïelk voorgtel in rle vólgencte
velgadering aen de olde zal konen, werd d.eze i.grgad.oring be-
sloten.

Het voorst6l luidt el-dus:
Voor leden, die buitên Genert nonen en geabonneerd zÍJn op
Srabants Ëeern, wordt de Jaarli.jkae contributie f 24.OO t
zonder a.bonnenent op Brabênts Eeen í 15rOO .
Voor leden, dle in Genert vonen en geabonneeril ziJn op BTe.
bants Eeen, wordt d.e jêêrliJkse contributie f 19,OO I
zondor abonnenent op Blebants Heen / 10r00.
Een tveede 1id uit hetzelfde gezj.n betaelt f, 7,00.

A.Rooderkerken.

fiat voJ-gende nst!Êêtlied'r ttêt€ert ult 1g96.

Vrlend€n, blijft een reil.ig stêan
En hoort hetg€en lk U zet velhe1en

Al yet in Genert ie geechied
ZlJn vreetlheÍd kende geen palen.

EiJ greep ziJn vrouv zoo nreedaerdig aan


