
 En toen: kwam Sint-Nicolaas, naar Meijel… 
 
De gemeente Meijel en de parochie Meijel waren eeuwenlang zo’n beetje 
hetzelfde: de inwoners waren ook de parochianen, het gemeentegebied 
was ook het parochiegebied (tot het stukje ten zuiden van de Noorder-
vaart in 1947 bij de nieuwe parochie Heibloem kwam), het onderwijs in 
de gemeente werd tot 1965 verzorgd vanuit de kerk, enz. Parochie en 

Gemeente hadden ook allebei Sint Nicolaas als patroonheilige. 
 
Maar hoe kwam die heilige in Meijel terecht? Dat is een vraag, 
waarop geen zeker antwoord te geven is. We kunnen alleen 
maar veronderstellen of bedenken, maar ook dat is soms best 
interessant… 

 
Van Sint Nicolaas is heel veel bekend, althans volgens verhalen die zijn 

overgeleverd. Hij zou rond 270 geboren zijn in Pataras (nu Turkije), 
werd rond 292 bisschop van Myra in Klein-Azië, waar hij na grote 
christenvervolgingen op 6 december 342 overleed.  

 
Het wapen van de gemeente Meijel 

 

En al heel snel na zijn dood werd die Sint 

Nicolaas als een grote weldoener geëerd, eerst 
in Oost-Europa, vanaf 700 ook in West-
Europa.  
Er kwamen steeds meer verhalen van de 
helper in alle nood bij.  
Hij had zeelieden gered toen het hevig 

stormde, hij had onschuldig gevangen 
legeraanvoerders uit de gevangenis bevrijd, hij 

had goudstukken door een raam naar binnen 
gegooid om drie huwbare meisjes te helpen, 
hij had drie jonge studenten weer levend uit 
de zoutkuip opgewekt, hij had een kind gered 
uit kokend water, hij had hongersnood 

voorkomen door de hoeveelheid graan te laten 
groeien. Kortom, hij was een echte Goedhei-
ligman. 
 
Logisch dat die bisschop Nicolaas, patroonhei-
lige en beschermer werd van zee- en kooplie-
den, gevangenen, bakkers, huwbare meisjes, 

en kinderen. 
 
Sint Nicolaas en de zeelieden of gevangenen (Meijel 
1959 door Kasimir Knotke) 

  
In 1087 kwamen Italiaanse kooplieden in Myra en namen 
daar de stoffelijke resten die volgens verhalen van Sint 
Nicolaas waren, uit een graf mee. In Italië was de sint 
immers al een paar honderd jaar een zeer gewaardeerde 

heilige. Ze brachten die relieken naar Zuid-Italië, naar de 
stad Bari waar een grote Sint Nicolaasbasiliek gebouwd 
werd.  
 
Maar hoe kwam die heilige bij ons terecht? Daar 
kunnen we heel voorzichtig wel een verhaal van maken. 
Sint Nicolaas is in Nederland patroon is van zo’n 62 

kerken of parochies, vooral in de provincies Noord-Holland 
(14) en Overijssel (11).  

 
Sint Nicolaas in het schepenzegel van 1716  

 
We vinden de heilige ook in zes Limburgse plaatsen 
Broekhuizen, Guttecoven, Heythuysen, Meijel, Valkenburg en Venlo. Waarom? We zouden voor 

plaatsen langs de Maas nog kunnen denken aan schippers die er hun eigen kapel met hun patroon 
Sint Nicolaas hadden gebouwd.  



 

Maar voor Heythuysen en Meijel hoef je daar de oorsprong niet zoeken.  

Overigens hebben Heythuysen en Meijel veel gemeen. Sint Nicolaas kwam in beide plaatsen op het 
schepenzegel en in het gemeentewapen voor, en hij is in beide plaatsen patroonheilige van de 
kerk.  
Voor Meijel vonden we de eerste vermelding ‘Santus Nijcholaes de Meijel’ in 1340, voor Heythuy-
sen zeker vóór 1450. Maar werd met die naam de kerk of kapel bedoeld of betrof het een broeder-
schap die de naam van een in de 12de en 13de eeuw populaire heilige had aangenomen. Die groep 

bezat in ieder geval grond, mogelijk ook een kapel waar men als gemeenschap bij elkaar kwam.  
 

Opvallend is ook dat er voor 1800 in Heythuysen en Meijel 
feesten rond 5 en 6 december waren. In Heythuysen was dat 
een soort kermis, in Meijel was het een feest van opgeschoten 
jongeren die van herberg naar herberg trokken waar op 5 

december ‘happy hours’ waren d.w.z. gratis of voor weinig geld 
bier drinken. Dat feest heeft in 1771 en 1790 geleid tot 
baldadigheden tegen de pastoor, anders hadden we er waar-

schijnlijk nooit over gelezen.  
Van speculaas, kruidnoten, taaipoppen en marsepein vinden we 
in de archieven niets, terwijl de peperkoek met Nieuwjaar vaak 
vermeld wordt. 

 
 
Sint Nicolaas met de buidel met goudstukken voor de meisjes 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een bij weinigen bekend nisje aan de achterzijde van de oude kapelanie 

(te zien in de Past. Frischestraat). 
Er zitten hier maar twee kinderen in het kuipje. 

 
Misschien is het verhaal heel eenvoudig.  
In 1240 kwamen Franse monniken uit een aan de H. Nicolaas toegewijde priorij bij Entrains naar 
Nunhem en stichtten daar een klooster. 

De heren van Choor en Meijel hadden in 
Nunhem veel bezittingen.  
Ook ontstond rond 1220 in Neer het 
klooster Keizerbosch van de paters 
Norbertijnen, met Sint Nicolaas als 
patroon.  
Zowel de graven van Horn (Heythuy-

sen) als de heren van Ghoor (Meijel) 
hadden goede contacten met deze twee 
kloosters. Kasteel Ghoor lag in Neer 
niet eens ver van klooster Keizersbosch 

af.  
De heren van Meijel waren als be-
schermheer en collator (die de nieuwe 

pastoor mocht voordragen) in Meijel 
nauw met de kerk verbonden. Een 
bewijs voor deze denkwijze, dat is nog 
niet gevonden, maar het lijkt bijna 



logisch. 

 

Opvallend is ook nog, dat zowel in Heythuysen als in Meijel de naam van Sint Nicolaas al lang 
bekend was o.a. via bezittingen en gemeentezegel, maar dat het tot in de 16de eeuw duurde 
voordat Sint Nicolaas ook als kerkpatroon werd vermeld. In Meijel zagen de mensen die vooral 
landbouwer waren, veel liever de H. Anna moeder van Maria of de toen moderne Sint Antonius abt 
met het varken.  

Toen rond 1600 Sint Nicolaas als beeld in de kerk moest komen, 

lieten de arme Meijelse parochianen waarschijnlijk door de plaatse-
lijke timmerman een aanwezig of goedkoop gekregen Ambrosius-
beeld omvormen tot Sint Nicolaasbeeld. Je kunt het achter in de 
kerk nog zien, de bijenkorf van Ambrosius is de kuip met drie 
jongelingen van Nicolaas geworden.  
Zo kun je de Sint in Meijel nog op veel plaatsen zien, in de legende 

van de drie jongens, in die van de twee kinderen, met en zonder 
geldbuidel.  
 

Maar ja, misschien is Sinterklaas wel heel anders de Peel ingetrok-
ken. Sommigen denken dat hij lijkt op de Noorse oppergod Odin die 
op een schimmel over de daken liep en met zijn achtbenige paard 
Sleipnir door de lucht vloog. Het zijn die mooie verhalen die de Sint 

ook voor volwassenen nog een interessante mysterieuze figuur 
maken. Waar komt zijn rode mijter vandaan, terwijl er geen 
bisschop is die zo’n mijter draagt. En waarom zit zijn bisschopsring 
vaak aan de verkeerde hand? Laat hem maar de ongrijpbare 
kindervriend blijven die jongelui harten van suikergoed laat geven 
aan geliefden en die opa’s en oma’s laat genieten van spannende 
gezichtjes voordat de pakjes opengaan. 

 
En de roe, dat is alleen maar een beeld van Sinterklaas die voor 
zichzelf hard was, bang om te lui te worden.  
 

 
Wij kunnen in Meijel genieten van mooie 

werken die kunstenaars maakten vanuit 
de verhalen rond Sint Nicolaas, ook 
bekend als Sinterklaas. 
 
Zo maakte huisarts Weegels in 1946 de 
mozaïek voor de noodkerk. De Sint staat erop, 
met de drie jongelingen, maar ook met een 

zegenende hand over de huisjes van Meijel, 
die na de oorlog weer opgebouwd moesten 
worden. 
 
 

 
 
 

 
En Thom Franssen beeldde het hele 
verhaal uit van de herbergier en zijn 
vrouw, de slapende studenten die de 
vleeskuip in gingen en de H. Nicolaas die 
ze weer tot leven wekte. 
Vanaf 1982 hing deze mozaïek in het 

gemeentehuis, bijna op de plaats waar 
Elisabeth Joordens -de moeder van de 
kunstenaar- geboren was. 
Sinds 2009 konden we ervan genieten in 

de soos van ons zorgcentrum, Sint Jozef 
Wonen en Zorg. En vanaf dit jaar, na 
hun verbouwing, aan één van de 

muren van de gerenoveerde Sint 
Nicolaaskerk. © 2020 Parochie St.Nicolaas 

Meijel, mbv. boek: ‘Heilige Nicolaas’ door 
Buurpastoor Marcus Vankan uit Heythuysen 


