
KaprrrELsroKJEs
Vi iftien fietsen in Gemert in 1895.

Bij schrijven van 26 juni 1895 verzocht de Commissaris van de
Koningin in NoordbrabaJrt aan de geneentebesturen orn rreen op-
gaaf van het getal rijwielerr (velocipédes) in uhle Gemeente
gehouden wordenderr.
Op het in Gemert ontvangen verzoek verden met€en de namen ge-
noteerd van degenen die bekend stonden als de bezitters van
een fiets. En nen kwam tot een totaal van 15 fietsen. Notaris
van Kenenade en Dr. Kuiper zouden zelfs twee fietsen hebben
bezeten. Voorts wêrden genoteerd: J ansen r Beeks, À.verhoevent
Giisbers, L.v.Schijndel, Jos.Hendriks, v.Heinsbergen, Joh.Co-
len, Versteijnen en Poulissen als de gelukkige bezitters van
een fiets.

l{.J. Vos sr .

Doo fstoÍmenonderw i js begon op Latijnse School.

In Gemerts Heem 19?9 nr.2 en vervolgens in 198O nr.3 schreef
Ad 0tten over Eet Doo fstonrneninst ituut van Genert. Hij ver-
neldde onder meer dat in 1828 werd begonnen door Van Beekrde
conrector var. de Latijnse School in Genert, net les te geven
aan 4 GeÍnertse doofstommen. Twee jaax later werd rrde schoolrl
aI officieel erkend en vanaf juni 183O was die gevestigd bij
de weduwe van Èlelis aan het Binderseind. In 1840 zou het in-
stituut van Va-n Beek verhuizen naar St. Michielsgestel waar
het nu nog altijd is.
Met betrekking tot het allereerste begin vond ik tuÊEen de
correspondentie van de burgeneester van Genert uit 1829 nog
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een kleinê aanvulling in de rnededeling: rï'tartinus van Beek,
R.C. Priester, is een jaar geleden op de Latijnse School be-
gonnen met doofstommenonderwi js. B & kr zijn uitgenodigd bij
het examinerenrr. (Gen.archief GeÍnert, corresp. B. 24 october
1829, nr. 20).

Giel van Hooff

Tijdens de Vredestocht in Gemert.
ItZe moesse ze gelejk kepèt skiejterr, zo reageerde een wat
oudere man doelend op de wandelaars-voor-de-vrede d.ie tussen
Dordmund en Brussel op zondag 24 juli 1983 ook het atoonvrije
Gemert aandeden. ttZe han drn 8rldch már rs mee moette naoke,
die snètjoong!r' zo lichtte hij nog toe.
Een eindje verderop stond een toevallig op de fiets pasiserEn-
de vrouw net twee kinderen het onthaal op het Gemertse ntrkb-
veld aan te zien. Plotseling liepen bij haar de tranen over
de wangen toen een I'redeslied werd aangeheven. rrDie ha drn
8rlèch 8k nie mee genàkt!rl

Ád Otten

Illustratie op omslas werscheen in eên Haasse CouÍarrt 1969/t97O b\j een
artikêl dat tas getitetd: rGênert! Bij iêder pilsjê Den Haag verder íegr
(ziê! dokumèntatie MIc in de Heenkanêr)
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