-2)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 toet
ven d.e Openbaring, raarj.n de ruitet op het wilte pàard vrede
brengt en geluk. OpnerkeltJk is ook, áat in de saieieche de_
len van ons land. vitte paarden op achuurdeuren en ctekachilden geschilderd nerden en or zou een kerkeliJk voorschrift
zijn, 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 veren
bij d.êze buitengevoon nooie lezing net prachtige diaierzodat
het bestuurrzoalg dhr.Van Scbijndel ze:., tie heèr Knippenberg
vel 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 besloten.

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.
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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

-24&r heeft hear voor den groncl geslaan
Verplettord haa! boofd, o vreed.e elag
Zoàat zlJ dooii ter aarde lag.
D€ geburen liépen naêJ| bet gerecht
En glngen ile zaak verklaren
A1 vat <Iie vree<laaril beeft gedaan
HiJ ze1 vooluêa! ziJn l-ot doolstêen
WEtrt hlJ dle llJren Coal yêllaat
EiJ vordt va,n ied.ereen geheat.
lJant voor hen is geen lened.e neer

En nj.enand ziet op belo neer.
Zoo bleef det boosvicht nog onnoozêl staan
0f dèt êr niets yas voorgevalJ-en
llasr zij bonden hen ale een noord.Bnêar
ZÍJn handen zoo vreed. biJ elkaar.
Zoo yerd hiJ yre€tl g€tlansporteerd

Dat boogyicht det zich ni-ei aJeneort
nog wreecl zijn yreèd€ deed
lÍaar zlJn berouv tlat kont te laat.
Fu zit hij yoo! ziJn atlo€vlg 1ot
Te treuren i.n een ilonker kot
l{ear hÍJ rlJ[ ltrsf zêl ontlergêên
l,Jant nienanil hoort ziJn klachten ean.
[iJ bracht ziJn feuilie ln d.s rou,r
En rlenkt ook niet nee! ê&n sljr vloutr
Dte hiJ so vreed heeft ongebracht
&t ziJne klnderen dle triJ voortbracht.
Yrientlen, bliJft h1.! een w€inig BtêeÍ.
En vllt hl€! een exenpel nenen
tíant hiJ alie zlJaea Goit vergrêad
Dlo k8n ook niet in vreile leven.
Doet uv plicht zoele het beboort
Den vor<lt u ook vea nieoenal b€kooral
Iaar voorgedaan €n nabeilecht
f,eeft neaigeen in het v6!d.r1et g6bracht

Hij ontkent

Ií.B. E€t origineel la aanvezlg in ile bibtioth.ek van hst
Prov. O€noot sóhap
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Bosch.

M.E.J.P.

