
ATTEI'{TIi,
Op vll,i1Jgg_9_ggg$ aanstaande wordt de jaarverga-
dering gehouden van de Heemkundekring ttDe Komman-
derij Gemert".

Age nd a:
1 )Jaarreke ning
2)Jaarverslag
j)Bestursverkie zLng
4 ) Ve rrassing

Het oude bestuur treeclt af
kie sbaar .
Er worclt moeite gedaan om
tot een vertoning van dia'

en stelt zlch weer her-

als verrassing te komen
s over oud-Gemert.

W.Vos, secretaris.

M g gg gg]: n s 9 n _-y_al1-hs_! be stuur
In Boxtel werd door een afvaardiging van onze

kring deelgenomen aan de eerste van de twee studie-
dagenrdie jaarlijks door Brabants Heem worden geor-
ganiseerd. .De tweede dag zal plaats hebben op
11 maart.

In dit numecr vindt U een twectal beknopte ver-
slagen van de lezingen die onlangs voor onze kring
werden $Ghotideii. De belangstelling was bevredigend .

Het Bestuur.

I:89!4t-v4U-!s-vEEq4!EEIIq-y4I-?q-{ $UAEI -L29?
De heer N.P.Sprenger cle Rover uit t s Hertogen-

bosch sprak over het onderwerp: Plaatsnaamkunde '
Na algemene tpm.rhingen over de beoefening van

deze wetdnsehap gaf spieker aanr welke elsen aan
ecn goed ondeTzoek gesteld worden.

1) I,len dient rekening te houden met de oude
schrijfwLJze en de oude ui-tspraak van de naam. IJ is
vaak ie. l;en reeks spellingen cpvchrijven 1s echter
ni-e t voldoende en vaak misleidend.
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2)Uitgangdn. .ie letL-:rlepen on vcoral de ultgan='gen-van de woro:rr zLJn vaak j-n de loop van de
tiSO veranderd. I,tan kan echter eenzelfde nieuwe
uiigangsvrm tot verschillende betekenj-ssen worden
ter[gg6Uracht. Als voorbee]-d van een dergelijk ge-
vaf dleneir he uitgangen "es'r en "(s)ent". rresrt

kan namelijk een nieuwe vormzijn van de uitgang
"huist' maai ook van heesI (s)ent kan betekenen
hout, eind en schoot.

3)rien meet erg oppassen met de verklaring van:9!
naam. Door uuiUtii"rlng, door het bestaan van rii:
na g"fi:kluidende woorie,n en anderszins bn er heel
gauw een vergissing komen.e lf s frulpmldOet v6orde onderzoekingQ,n noemCe de

.pru[.rvs6ra]- het verkennen van de streek in de

ruimstebetekenisvanhetwoord.Verder-moetmen
alii jO 

- 
vergOiiif..n met 'andere plaatsen waar dezel-f-

de naam uoorLoirt, d" nabijgelegen namen lPio,eken .

want vaak ligt daarin al een oplossing of :ol '11-;i;g naar d e:goede richting, .'e ? te nstrot te oud e' ra-
milienamen onE*rzoefen,'omdat daarin ook de oude

uorm van de 
: 
naalli is bewaard gebleven ' : 

:

Spreker wees op enkelo mj-sve'rstandptrr die -erg
*ooiiiik uit de wLe te ruimen zLTa' Hii noemde dc

veld naam,'Hons" r""*8" d ic vaak worg 1 ye.rk]11r! ^a1s;;;-nooo"r"tTing van zigcuncrs ' ''tit is niet de

;;i";;";;;;irr'Iing, mgn moct denken aan ecn stuk
il""trtu grond-waari'n dus de opbr-c-n3s't,gerllg was'

zo ook d* nr*"n t,lJemel"en t'Heli'. Hicruit wil men

uu"[-ii"l u*"iru.n qfleidenvan begraafplaatse n. Dit
is .e chte r in "i"iiO 

me t de we te nschap , aldus d e

spreke r.
Tenslotte nam de spreker ecn aantal Gemertse
namen door,'*rn"rnii i'ii een korte verklaring gaf'
rlet meest treffenOi 'wab, dat hij de naam Gemert

zelf wi'lde ve rklare n dc,or de .uitgang e rt in ve r-
band te zl"n-mut rret begin van d6 naam-f,rthcpc,
d Gn oude schri j f wi j zc van iirP '
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