
Jan van de Kerli]:_of werd zouaaf op 19 augu-stus
1859(nummer 9OO3) en maakte eveneens het t6feg van
Rome meeo Zljn naam lcomt voor in de ilControle d-u
Regimentrr en rrAlbum va,n Basse l1oller. Hlerbij kan
verwezen rvorden naar het. hoek ilUit het epos der
,O00lr van broeder Christofoor, een uitgave vanfrDe Koepelrr 1947 " De zuster vdn Jan van de lierk-
hof was de belrende I'I,{inkjet', die jarenlang de
kerk van Geroert schoonhi_eld, zoals de oucleren on-
d.er de l-ezers zlch rvel zullen herinneren,

Als laatste 1n d-eze rij dient verrield te t.rorclen
Jacobus Kok, die onder nurnmer 9085 r.rerd ingeschre-
ven in het roemvolle zouaven-register op B septen-
ber 1869. Na de val van Rome moest ot-rk hij huii-
waarts keren, v,ietende dat verd.ere strijd hopeloos
was, maar te-rens ztclt er ryel van ber,rust, gestre-
den te hebben rroor de goecle zaak"

Dat de l(erkelijke Staat sterir r^rerd, ingelcrompen
i^ias onvermijdelijk, TTaar r^rel_ hebben vrij het mede aart
d.eze mannen te danken, dat de paus van Rome toch
nog een elgen gebled kon behouden, Katirttllek Ge-
mert kan trots ztjn op cleze acht zolLa.t,erLc

Arnhem, 14.A.v" d .I'lijst
]@]rlns

Het is vronclerlijk hoe oncler het vollc vaalcr op
het eerste gehoor clood-onnozele, r.c:i.s jes en 1,ro()r-
d.enreeksen bestaan en overgeleverd. \.r()rtil.cn. Zo rzorclt
het geroep en gefluit van vogels als voli;t rronder
rvoorclen gebracht" :
De Haar! roept: 'rfreli de h6dg uirrro
De Gele l,Ii-elervaal lnvettert:r'Gocld.e mee no llierloil
Terwffi"nli' scxr:-G'encrot een eincl vercl.er d.an ant-
totoord.t : rtBen er a1 ger"ri_strro
Het llinterkoni:rli;is fli-rit(zonder ztch te verslik-
ffiTffin ,rffi' lEnt*c1aar stolcen ze vuurt j e s vayL
houtjes zo d.ik a1s mijn benen en d"ie klttven ze dan
in vleren in vleren in vi-erenrr"
luistert u maar eens goed !
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Aan het begin van het werlckamp te Ud.en, dat van

31 jull t/n 5 augustus door Brabants Heem'werd. ge-
houden, wachtte mij een grote tegenvall-ero Ik had
nl, verwacht dat talrijke GemertenaTerr gehoor zau-
den geven aan d,e oproep 1n Brabants Heerc om dit
kamp mee te maken. Nu het kamp zo dichtbij wasrdat
men gemalckelijk I s avond s naar huls kon om bij moe-
der thuis te slapen, was de afstand zekey geen
ekskuus. 0f mlsschien d.e vairantle? Nee, ook dat
niet, r:rant in dezelfde omstandigheden verkeerd.en
de rulm tachtig deelnemers uit andere delen van
Brabant ook.

Hoeveel deelnemers uit Gemert uraren er dan,
zult u vragen. Dat 1s gauw geteld. Als 1k mezelf
als gel,irezen Gemertenaar nlet meetel-, %egge en
sehrijvetr ddn! Hij mag met ere genoemd vrorden: I,ia-
ri-nus c1e \'Iit 

"En toch hadd.en de Gemertse heeml<undigen aIle
reden om dit kamp bij te wonen en mee te maken.
Het 1s bijzonder interessant om een dorp d.at 1n
iruvonertal en sanenstelling zoveel op Gemert l-ijkt,
eens goed. te leren lcennen, Zoals uit het vervolg
van dit verslag zal blijken hebben 1re de lcans ge-
kregen om Uden te leren lienneno

ne Gemertse heemkund.igen hadclen nog een bljzon-
dere :'eden meer om te komeno fs het niet d,e be-
doeling om over trt paar jaar in Gemert zelf een
dergelijk lcamp te organlseren? Dan was d,it de kans
5Serveest om d.e gang van zaken te bestuderen.

I'lisschien lcan het vooz:gaande ertoe bijdragen om
voJ.gend jaar in grotere getale in te schrijven.
Dan kan goedgemaakt rvorden wat dit jaar erg te-
leurstelde: Gemert liet verstek gaano

Na d,eze inleiding een koz:t verslag.
Naur.ielijk had.den de I'heemelingenrr, ult heel Noord-
brabant bijeengekomen, zich verzameld 1n de zaaT
of het plafond. lrvram bijna naar beneden door het ge-
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schetter en gedreun van riuziekkol-ps en it_rumband,die gezamenlijk d-e zaaa binnentrokr:en ore d-e cleel-nemers een lvelkom toe te roepen.
Hiermee was d.e stemming a:_rei;t a:_ op het hoogte_
f,,t. Een bijzond-er aardige gesie ,oi au v.orz,t-ter van de muziek yas, OJt fl:j het .,,rra" vaandel vanhet korps, daterend- uit de vorige eeuwr op d.ezeavond aan de udense ,.reemkuno.ei-rrng-aanrooo om hetln bewaring te nemen. Het plaatsei::i.lr;stuur gafhleraan graag gehor.)re

Na d'eze rvelkonsttonen en na een r.lelkomswoord.van de voorzitter. van de he ertiiundelr-,:ingrde ireerHeese, volgde een zeer interessante-caiserie vand,e belrende uden-kenner plet c1e Grooi-or"" d.e uden_se geschiedenis. De heer d.rs G,vd Ven, oud_voor_zitter van de kringrbesprak laier op--,i" avond- hetonderi.rerptttr/at 1s een heemrt" Tr,.ree nrl'd-ur*urpen dieons irieteen plaatsten mlclcen 1n uclen en iiridd.en inde materie r'/aarmee 1{e oils d-e kome:rc1e clagen z(-1uc1enbezi,ghoud en.
Ds ttreede ..1agt donderdag, was een pralrtijlld.ag"

Begonnen werd met een H.r',[is ]iaarna de ri,rstdar""re-zj.ttj-ngen van de st petrus]<erk rverden bezlchtigd,
0m tien uur rrerd ons gezerscl:ap officleel tenstadhulze ontvangen door burgerneeiter G"r"ii. van

Kemena.de, die een zeer leerzame inleiding gafover d.e ontr^rikkellrs van Uden sedert 1946."Hij rdeeshierbij op de moeilij[heden die de omschi.icelilg ,.rr.-h9t agrarische naar het ind,stri-ere rteebrach{ enging uitvoeri-g in op de r:1d-delen die uden gebrulktheeft om het dorp te ilaken tot wat het nu is: eengezonderwelvarende plaats. Hij verheclde niet hetfeit dat uden 66n van de arnste t za niet het al-lerarmste dorp van Ned.erlancl ,rr", rraarr zosls 513het tekenend ui td-rukte r c].e- grond'i-n tegensteuiiigtot d^e yrour./en zeeT onvruchlbaar i./as, irat naarbeide zijden zeer e.nstJ-ge gevorgcn haa, a1s nietafdoende we,d- ingegrepen in d.e strut:tuur van heelde samenlevlng.

-7-



Een tentoonstelling gaf een beeld.. van de groei
van Uden in de laatste d.ecennla.
In de namidd.ag werd een bezoek gebracht aan de abdij
der zusters Birgitinessen en aan de kerk van rl.e
Kruisheren. Een excursie naar cle stalen meubelen-
en matrassenfabrlek van Dlco N.V, waar wij een zeer
gastrvije ontvangst en een tot in de puntjes ver-
zorgde rondleldlng kregen, besloot d.e rond.gang door
Uden" fn de avoncluren werden enkele serles bijzond.er
goed geslaagde dlars vertoond met commentaar van de
zeereerw.Hr A.I{.vd. E1sen, dat wegens verhlnd.ering
van de spreker op de band. r^/as vastgelegd, over het
oude en het nieurve Uden. De kundigheid van d.eze
Kruisheer aan wie de Udense heemlninde veel te dan-
ken heef t, bleek uit zijn woord.en en uit de juweel-
tjes van dlars.
0p vrijdag \tras een grote fietstocht gepland in en
om Ravenstein. Onder leiding van de streek-archi-
vari-s de heer J.SluJjters, rverden vele interessan-
te plaatsen bezocht. Gelukklg voor velen dat bij a1-
le kerken en kerkjes dj.e vre bezochten ook cafdts
waren, want een fietstocht bij prachtig warm l^/eer
maalct de kelen droog. De avond werd trad.itiegetrouw
doorgebracht in een gezellig samenz{jn waarbij aller-
l-ei heemkund.ige attrakties zeer 1n d.e smaak vlelen.
De 24.fierd-agmorgen met een be zoek aan enkele Ud.ense
bezienswaardlgheden en de afscheidskoffletafel konik helaas niet meenaken, daar 1k el_ders moest zirrt
zod,at 1k hlermee moet volstaan.

Een terugblik r.rerpend. op dit kamp z<lu lk een
paar lroorden vrlllen gebz.uiken van d_e heer l,{i_m van
Rooy uit St Oedenrod.e die op onnavotgbare wijze
dagelijks een dagverslag zon!. Deni:end aan net
vrerkkamp zeg ik hem na r'l{a sftentt, en ,denkend aan
het altijd te vroeg komende elnde trlla zeurtrr.

I,Iartien van der Wijst

Kople vgor het volgende nunmer ontvangen wfi gaarne
zo spoedlg mogelijk. .
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