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WTNTER 1971/1972. NUMMflR 45.

9EY9ET!=E99S:

Redactíer lÍ,À.v.d.Wijst, Stellingwerfstraat !l III Arnhem'
i,i.J,Vos r Korhoenhof !t Nuenen.

Secretariaat; 1.'l.H.J.Pennings, Binderseind 16' Gemert'

Bijdragen' in wefke vorm ook, zijn welkom'

' 0vername ran artikel-en 1s vrij, mits bronve rnel d"ing '

Echt Gemerts ' '"o konrr"n we dit nummer zeket wel noe-
nen, Eên artikel van ?'H.Vosr dat voor een buitenstaander
gewoon onleesbaar is, tenzi'j de nodige noeite wordt besteed
áan de bestudering van het rrGenoerts al-fabetrt' lVlisschien kan
een êchte Gemertenaar dan ook nog zeggenr wie A'w'is'
Ni-et minder Generts 1s het artikel van M'H.J'Pennlngs over
de boerenapostel pater van den Xlsen. Een Gemertenaar be- r' "
schrijft het teven van een an{ere Gemertenaar'
\,,rat onze eigên Gemertse Heernkritekring op JO novernber deed'
is te lezen oP bladzijde 8.
Sn om dan ""n" 

hett'G"t+rs ABC" te oefenen wordt aanbevoferi;
+n Gen+ïs+ flets te vatt+.
Hoe interessant de k-'mend-e jaaïvergaderÍng zal ziinr' is 'a!
te zien -rp bladzijde 2. Lees d-aar ook êven het onderste ge-
deelte van. Jtisl' f 12'--l

le Redactie.
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VÀN DE VOORZITTEI.
Bfl-Ïe t- 

" 
er";ËïFón van het \{internummer van GemeÏts Heen

it" lglz a1 weer enkele weken óud' Ik meen toch nog van de-

,u pi"tt= de beste wensen te moeten uiten voor onze Heem-

t"itrg 
"t.t 

aI zijn led.en, in het nieuw beSonnen iaar'
rn""Ë r.i.lt""d ip 1971(it wir niet vooruitlopen op de komen-

àá-:Ë"t"Ët"r.g"il;,kotttt"t, we een flinke groei van het leden-
getal constateren en ,i3,, "t e"t'ete zeér- interessante ver-
!áa""ing.tt geweest van àowef leden a1s bestuursbijeenkom-
sten.
le dl a-v erzanel ing, wefke we voornemens waÏen te makent is
gereed en zal alvorens ze in ons archief Saatt op de jaar-
vergadering vertoond worden.
Een minder positieve uítlating moet ik faten horen ten aan-
,ilrl .ton de excursiet s,welke onze Heemkring pleegt te orga-
niseren. De enigste excursie die het afgelopen jaar gehou:

d.en zou wordenrrnoest wegens te geringe deelname vorden af-
;;ï.;;, ".."""hi3r.1ijk 

het gevcl8 van een nlnder gefukkige
daturn-keuze.
Voot on"" jaarvergadering staat op de agenC:' eel gaceelte-
lijke be s tuursveranderi ng en bestuursultbreiirng'
Wij zijn verder .,ootrrotua" i-n het nl eur're bestuur één per-
soán tó belasten met het voorbeÏeiden en organiseren van

á"àot"l"", waarvan het Bestuuï weet dat ze voor de leden
leerzaaÍn en aangenaam zijn. Hiervan verwachten uli dan cok

veer goeds' 
chr.van schiindel' voorzitter'

VRIXN'E],IJK VERZOEK.
De-Gden' die de contïibutie voor het iaar 1)12 nog niet be-

taald hebben'worden vriendefiik verzocht dit zo spoedj'g no-
gelijk te doen' U bewijet de Pennlngmeester daarmee een gÏo-
I" aienst. Leden die geabonneerd ziin cp Brabants Heem' be-
tà1en f 12r--i &e anderen f 6r--.
U kunt betalen op elke Boerenleenlank ten name van3

PENNINGNTEESTER HEEMKUNDEKRIIIG' GEI'{ERT, met verne}ding:
Contributie 1972. Hel, Banknunmer is 1161 97 226'
Het gironumner van de Boeïenleenbank te Gemert is z 819112'
Bii voorbaat dank van de Penningmeester J.van Rooi;.

Churchill-laan 9' Gemert.
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TOEi,ICHTING BIJ VERHAAÏ, +t hèrtviir. ". In het boek van J,A.ï,eopold en^ï,.Leopold t "lan d.E Schel-
b.e iot ae l/ej.chselrr (lroniigen 1882), siaat rn het 1= deel
(tttz,14t t.e.n.146) dit verhaal uit Gemert,

Ik heb geprobeerd om het verhaal oro te zetten in het Ge-
merts zoals het nu uitgesproken wordt, d.w.z. hier en daar
heb ik wel een en ander moeten velanderen.

lit veranderen heb ik noeten doen
1) ondat het Generts s j-nds 1882 r,qel wat veranderd is.
2) ondat de schrijver waarschijnlljk verschillende vergis-

singen heeft gemaakt.
f.iat betreít de schrijver: onder het verhaal staan de ini-

tialen A.l,t, ïk ueet dus nlet wle het geschreven heeft.
Misschien kunnenlwe in een latere aflevering van Generts

Heern de originele tekst van 1882 geven, zodat u kunt verge-
lijken, wat er zoal veranderd is en wefke vêrgissingen de
schrijver heeft genaakt bij het optekenen (zoals ik waar-
schijntijk ooK fouten schrijf).

Het is in ieder geval voor mij en ook voor u een goed,e
oefening om het Geroerts alfabet ondeï d-e knie te krijgen.

Oler de spellÍng van het Generts kunt u het een an ander
vinden in Gemerts Heem Nr, 42, b}z. 14 t.e.m. 20.

L,et u vooral op de volgende punten:
1) We schrijven geen dubbele nedeklinker, ondat we verschil-
lende tekens hêbben voor korte en lange klinkers ( tàt+ =
botten, bbbt+ = boten).
2) Bij.het spreken komen er .wel, eens o ve rgangskl anken voor,
b.v, zE-nEk tegenover Ek sE (ik zei),
Ook verandert er wel eens een klank onder de invloed van
d.e voorafgaande klank r

Ér."È liro iei): s in p}-aats van z, ond.er
afgaande k. d+n boeuriin plaats van n,
volgend.e b.

Voor de duidelijkheid zíJn er af en
gebracht tussen overgangsklanken.
]) Meestal heb ik voor de leesbaarheid. hoofdfetters aan het
begin v/d regels en bij eigennamen gebruikt, tenzij. dit on-
verenigbaar was met het spellingsysteem, (b.v.: een È, r.ant
ds,n staat er ook een andere klank. Bij de nedeklinkers is er
natuurlijk gecn moc ÍIijkheid. )

invloed. van d"e voor-
onder invloed van de

toe streepjes( -) aan-
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Let vooral op de volgende tekens:
É ro"ffi
È zoals 1n gÈm+rt (= cemert).
ÉÉ zoars ln gÉÍt (= Beek en Donk)'
ÈÊ zo'rLs in Èi:r, twÈÊ ( .eer, r-wec) .

oeu zoals in boeur, toeu (= boer, toe).
x zoals in tbx, nàx (= toch, nog).
+ zoals in l66p+, n+ mèns (= lopen, een man).

Ik hoop dat u, ondanks d,e noeiLÍjkheid- van het nieuwe spef-
fingssysteero, kunt genieten van dit oude Genertse verhaalt
à1 ;à1- +t oe wé1 wà zorÈÊt kààs+ !

P.Il. Vos .
?aeshaven,3. b. "iil.".up e r tuus 'l
lleyen (l . )

Ba i -it | èrtvrir.
--'Làcn iÈ- Z3ïir. ópkàn+nd+ jór'g+ uààr vàn +n jèàr àf zdv+n-
rri:n,r.'ónd,o *r' *ír t,'tár'iÊx rrill vàn óns Lf n+rn boeur,di-e iLie
àrir'.+rs à.s ón,1+r' d+ nààu vàn lian+s iltl+n IIót+ b+kEilct stón.
l]i c .-rradè ii e d+r vór z+n á5ig+ z6r'eul nàèm+ óp nóó hicil , rrár
uinrl-è z+n vád+r l/ól+n èn z+n grótvád+r i{ó} g+d6pt wààr+

rl:.- die j+m bceur góng Ék sààv+s nàx -à1 dÉk n,3n+ hààl + en d+r

'àÁ; Íí ,.rÈÊt óni wánt bái Hàn+s hiÉl+rn Nó1+ tràf Ék aÉt"+t -
teit +m pár toei+ urn +t viir zÊt+, d.ie dàn nàx vel; +s ààríg+
hÉstóórleke+s wÉs+ t+ v+rtól+, Op n+n èàveat, dèt+r wÉr zdn
v+rgbàd+rÉng -um d+n hèrt zbèt. È" d1l-Èn+-en d+n and+r+ àf
àài bg-pr6r rákt+, kwàm ónv rwààxs NÈlFS d'r niiv-nd+ï bEn' èn

zÈ óns-goe;en-èàv+nt. D+n Ètr+ n6 d+n and+r+ skÉkt+ wà óp èn
Nàt+s eónE ók bái d+n hèrt zÉt+, W+ wàór.n r.,m wà néóls v+r-
rÈÊe+ En índè w+ uds+ dè NÈl+s nó d+ jèèrmert g+wÈst wàèr,
d.aaxt+ w+ wó1 , dètie rvà ópg+166p+ zó héb+.
- Órst b+gós-ie t+ v+rté1+, dè-tie z+n zeuv+r,riks+ bag+ tÈ-

g+ tuèèlf guld+ v+rkèàxt ltá, már dè d+ kàIlkoei nÉnd+r *É-
1Éx iràèr+, d+n hèàv+r wèàr án z+n+n áát+ próis;pèèrt r,rèàr+n
+r nie veul án d+ fÉnt èn dè wààr j6n+r, want +r wààr+ zàt
kóópluuj; +t spÉÉt un dè-t-ie 4+n vdsk+ nle mÍÉg+n6m+ há már
àfàl hái kàs +t 6k nie goewt rrÉs+.

I'l\[ár héd+ gÈn dórpsn6óis g+hèàrt,NÈl+s?" vroex Hàn+s WÉl+rn
IIóI+.



Jàà! zÈ lqÈl+sr"d.è hoeuvd+ w61 t+ vrààg+; ':m+ kómt um+rs Étt
- - lê.de dorpk+ z+ t-ur!v+ nre, àf m+ hèirrt z6 rnà, már +t És dÉks+n-

t6it nie veul b+zund+"á. fu zàl oe +s ,r*ttr$11+, wa dk +r z6

à1 van c+hèàrt hér.
iraa""*E Eóne Ék à1 vri-ix n6 d+ mèrt è4 Ék tàèr d+r .nàx gÈh
Íiiir.'ai lt Ëa **r, bag+ al v+rkààxt. Ér< -tórira m+n gèlt, èn,
lèk e+ wÈt, dàn moet d+ kópmàn g+tráktÉÉrt wàr+. W+^ góng+
bái Kf6s Én +t Fdnt6intj+ èn priiiii fd-n +r d+ nàn twÈË bàr+1s.
Krèr toen.Ék w6 gón, klópt+-n-*r iem-s óp m*n+ skààw*r ; Ék

t.ÉÉt rm, en .i+vó} , +r wààr m+ d+ vlicig+nd-* snèè j'r, die Ek

,6 àt èn toeu nàx à1 +s +m bóks èn +n vésj+ hép Ièàt+ mèàk+.
Hoe-w-+t këmt, dè wÉÉt Ét nie, már die kèèr+l héb-Ék ààIt
soeut mdE+ lèèi+, èn umdè Ét< "ÉÉt, aè-t-ie van d+ nat' g+--

íÈr"t* É"1 èn dá +t Én z+n rès ààlt dónt-rt màèn És, eààr Ék

um n+m bór+l èn vroex àf le nÉks néóis r,rÉs t+ f ieig+rr.
t'3è .iàb, l!Èf +s, " zÈ-t-ie; .'Ék wÉÉt w61 z6 wà, már +t És z6

1ààng um t+ v+rtélf+ èn m+skien héd+t ók a1 g+hèàrt'r.
"Dè ioet nááu 1uk+r', zÈ-n-Ét tÈg+n +rn, "16t óns án dè tóf+fk+
gdn zÉtt+: Ék g'ÈÊf nr nàx Èn+"'

Í3uËï"uíi-3?,*;$ul; vlieÍg+nd+.snèèj-r, 'r|5 n.+ nár róit vàn
rlÊ"i rrÈ,da" zie èn hèirrt m+ vàn àlis.Zó g+ rn+skien wél wÈt,
dan w6nt +r bái L,an+rdien Téis+ +n Bààk+}s rnááisk+ v6-r mààit,
Jèn+k+ hááit z+. Dè die mààit náu br+x gèk ís, dè- k'a.rm+ z*
nie kwèl-k nÉÉm+, wànt d+ nÈst+ j6óng wÉÉs zÈn mÈ die sáus
6v+rsó6t+. Nàu dàn: Én d+ vórtóit góng Jèn+k+ al+ nèèrg+s d+

koej tèUj+ï+ Én +b laang stÉÉxskr,- er náu há m+ wél g+zien,
rIè rtur: di rnóId+rsknèèxt, dór ók aÉk langs kèàrdr èn dan +n
on6t i+ mÈ .lè" +t*Ë"ffÁíi zónd+r +r àl+vèl èrÉx Én t+ hébb-,dè
ài" "t"ÈÊ iets mfu rn+kààr bbit t+ st6n hán. Már léést
óp n+n bóv+nt, dè Jèn+k+ n6 d+ spÉnÉng bái Jóp vtl Klós
HÉntj+s gl+wÈst wàór, wèrd+ z+ sàèv+s dór Kup+ àfg+hátt èn
van diei+n tdit àf wààr +t vór nlem+s +n g+]r!6'áim, dà die
t"ÈÊ r+Ëèà" zààxt+. Dè wàór à1+m61 goewt èn wó1 èn veul wàr-
á;-;-; àt-ar-"iË tÈ"-ór.i" g+pr6t; tát t* zíeg+t tàx már dÉk,
NÈI+s, dè-t-+r zd iets tus+rnbèèj+ k6nt as nt+ zó veul van m+-

kààr hééIt,Z6-r,,ààr +t mÈ Kup+ èn Jèn+k+s; Kup krÈx óp d+

méóf+ riizic tÈ ,*n** bás, àn dà kwam z6 w6tt, dè-t-ie mÈ d+
- !::-zès w!jK+ zo v+TÍreK-. Vór Kup.-wààr dè náu nie èr+x, wln-L

+t És n+ goej+ wérk+r, en hái wÉs, dè-t-ie a}+doox báí z+n+n
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ááu+n bás Én ttètrnont k}ààr k6s kbm+. Már wà z6 Jèn+k+ ,.d6r
vàn zóg-? Hoe 261-tie ;;-á"t;;- um heur dè t+ doen vEEt+?

Hái wÉs +r ááig+s gB"*'go*i*-"tna" 5'n t+ paas+' Sbbv+s' n6

;;:t:; .o,ï"-ï1,-,ï"** ïs"- s+hàt há'-trékt ie z+n +strant+

skoeun án. ilái sr.rèext"ió lïmi"aien'réis+ èn vrbbxt àf Jè-

n+k+ êk bái hónk Is '
rr.1669."]1 l,àm+rdien",z+ ís krèk nó d+ stàl g+g6n' às g+ z+ l+

;::È:i:;-Ïï'ïi; :: i?u:"";i'àu-t-ie mÈ Jèn+r+s z6 r+à óv+r +t

ïËË"."";';";"";;"k;" èn kèrfk+s g+pr6t hË' zE-r-jes
,,l,fAr ,lerr*f.*, náu moet Ét álr '+" wà nóéis v+rté11+" '

'i"t"á-lat dè zén, .Kup; +t És tàx nÉks.kàbís?"
,,Jao. Jàn+k+, dè wEEt';n 'aà-"ià i 

már tt skàt àà1téit' dè

or +t nie v+rwààxt+ zàà11"'
ït 6t +s hè r+, liuP I "
".1èn+k+. Jk ràt o" noet' v-11ààtr; dt' nép,riizie mÈ r'n+m bás

-'hÀ+ ,êílà Ék ae w6 z69+' dè-i-llk óv+r veeil "ÈÊt<" 
wÈr nó-'lÏïl'uáïïl 

iï"""t""4"'-r'Lár aès niks èr+r"----àn veul' vééiv*

Ï;l:Ï ;Ë";'-l,i"l""l?-ià"+k+ 1èàist+rd+ d'+ï-nie n6' Kup zó

v+rtrók+!èn+tsprUkivóórt:ààit+r66g+,ààit+rhárt++n
vrÈnt dórsk+, +n-nééi lrefd+ !

;inrÈr.i -t ,,j" t'àn , ,ións+\ Skèèi.ààitl"
èn z+ krÈx +n drèèjen!- ?" o*t* Lap.a" -n+ noejíxháit Én d+r

ïïeíi ï."'t"-";-;ï 'i a"ó'a* àf wákt+' z+ vieil kwèl+k'

o""-^àtá" +r v+rbàv+rÉÉrt bái t+ kielk-.
"..1i n*p*, r.rà skÉÉíd-oet "
cïi"""t,lrAà"t ! lÍó áxt+r+, -bái d+ viiiiirkeul ' wààr Lam+rdien'
,,Lan+rdien! árie .rèn+t+ És van d+r ááig+ g+val+! tn Gàts-

nÈÊr'nbàm spocidoe! vát+r! wát+r!" ..
èn Én d+n t6it dè f.,***"0i"" óp d+r ááu bÈÊn toeskóót' góng

KuB d+ vdrd"eur àèit, 
"hil;;;r-iu't' 

'* stuk+ èn z6 wÉt às rà-
g+mbL o em.
iaË"i"át d+ rnerll+ hiel ie +t án, dàn nd hàèis' èn' toen-d+

móld+rÉn vroex wa *t"lxaá", góínk-ie zónd+r +n stón vóórt

ï.- "ptl-tr.. 
n6 z+n s:-bèpkbbm+r' Hái trèk z+n ááí8+ èbit èn

ua"á""iaup*t nár dór "ài't 
giltt dénk+n^án' Slèàp+' èn Jèn+k+

moes -r r's Dn blieiv' , 
- 

"- ïáa" tbx z6 v+ràl f +riÉrt I

l*"-f.Èf* nààxt há-t-iá 266 g+pràt +zí5tt ' wá-t-+m lát tà*..-
t- doen stón, àn Locn ic smèirql s nd z+n wèèÏ+k SonBr '\d rls

t.ttiÀ"- nÈn+'rlat'nÈ. - vór z6n lÈÊt viir há-t-íe nàx z+n
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tÈÊv+ nie g+st6n.
"Ék zà1 rt már 6p z+n b+166p lèèt+'t,
rrèn kieik+ d+ kàt nár àài-t d+rn b6n.
l+n Èn+n dax n6 êrln ànd+r+ v+r1ieip,

dààxt ie bái z+r, á6.ig+,

èn ie lieit Jèn+k+s nár

I

I

I
,

r

a.etin d+r w-Eiliz+.
Dèóxs vdr z+n v+ttr6k kàs ie +t nàx ni,e van 2*n ááig+ v+t-
krieig+ un van heur afskéit t+ gon nÉÉm+, èn ie néénd+ zóó

;;;-;Ë -; stÉt tró6n t+ v+rtrdki; már dè vieil +m tÉÉs+'
N6 z+n+n bás goej+ndax g+rÈt t+ héb+' góngk ie mÈ z+n -pèksk+
án d+ haant ai aánr ààiI en hái És nàx gÈn aártÉx trÉÉ3 +t
rrJ;i" áJiï, àf ie zie in d.+ vèrt+ +n vrbèw ánkàn+' mÈ d+

schàI+k vór d' 6Qg+.
+t wàèr JCn+k+ èn niem+s and+rsl
Toen ie ttàèo*t kwam, hiel z+-n-+n stèànd+, èn ónd+r skrów+
à""ïarlïËtr*-"irtráa"ii u*-tr-*nl, dè-t-ie h6'lr d+ dó6t án dÈ,

às ie +t vólháut um t+ v+rtrék+.
ilet"*"a* t+ gon", zÈ-s+, "dan kàànd+ 6v+r vÈrtien dàbx óp

m+n èài.tvààrt kàm+, wànt g+ doet n+ d+ dó6t án!rr
Kut, a}+vél blóÍi vàn èèrt, hiel z+n ááiq+ goewt ' ,
"lè. .rèn+t<+", ,È-t-ie, "g+ gdt krèk-t+ kliÍir, àf dè Ek +t
rááirt-*ef--Oait-efttg; g+ íÈt"um+rs dè'k ààltóit veul van oe

;;#;"; hép, èn"dè*Áoéo Ét ttà". Ét ltielr oe trààw, gÈf n+

oe haantrrr
èn Jèn+k+ ebbf,+n
t'e(. zàalt n+ dEk
skrów+nt.
'rÉk za] oe um d+n and+r+ zónd+x kàm+ b+ziifiik+ r Jèn+k+!tl
èn toen prót+ z+ nàx +n hàrtj+ ziiti+s mÈ n+kóàrn èn toen
góng t+ iéé"t* Kup 6v+r d+ gr66t+ bàèn +t diirp èài't'
ïttai l+eréipt+ wéi, Hàn+s wÉ1+n Nó1+, dè-t-+r Én +t iii"p
" "r',tft*ï*t 

àruk óv+r eÈ. rái d+ dërsi+s Én +t ddrp -hÈg+t
ièn+t+ èr+x b+gááit . á] *ÉÉt* nie, hoe dès+-d'+r g+n6x Én .d+
màà1Éng z6n nÉÉm+ t D+n hèèv+r 1ópt +t pèrt nóó! +t sàl nflcs
àà:.trràór+. èn à1 há]-+t èèit, +t kan a16v+1 gÈn goej hiiw+l+k
z6n.---
+n nróf+sie ààit afxunst! Kup há n+ goej+ spààrpàt,b+gréipt+?
Ét àar.r +t +r vdr, ,È ttÈ +s óp +t léést, dè +t goewt g6n z6

nrÈ a}+bái: z+ inaa.u+ veul vàn m+kààr èn dór kdm+t már óp án"'
_ - -1.4.+t Es al raang g+r.l!r!J+ d.èrk n+n ópkàrn+nd+ jóng+ van zdv+n-

d+ rèxt+rhaant èn d+r g+zÉÊxt klèèrd+-n-óp'
kóm+n opziiiiik+? I' vroelc z+ inaLf lax+ntr half
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. -t-raen Joor woor en oe'K rom+ na_Lo+ baf flan+s w_E;_L+n .l\ol+, en
dè NÈ]+s dè v+rtéfs+k+ v+rt6é1t hÈ. Toen Ét fé6st *Èr Én m+r.
g +b6rt *dèi1np. kr?T, hép 

=ÉI. 
g+hèàrt, .dè IJup n+ rneule

g+hiiiii rt hE, èn dè-t-.ie mE Jèn+k+s g-tràèwt Es.
Z+ inêb+ sèàra+ goeut d+ kàèst, z+ héb+n +n goej g+nbà1 , wó6n+
goej+k66p, 16g+n +n dààitj+ vër d+n áát+n dáx 6v+r, bréng+
Lam+rdÍen+ trbàw án d+r ánt, viiiil+ d+ joong krÉst+}+k èn
goewt óp èn haau+ veuL van m+kààr; nár Ét vdr nái skàt, dè
Jèn'k+, às Kup z+ +s vql d+ flàbulkul plààg+ wÉ), dà grèpk+
van vriig'r "u" :l_::_:ll-::i-:::::-l:::::_ _

L IDENVERGADE RI.T!q- I41{ D-r NS,DAq_lq -lio-v!n!E3_j2L1_ r rr H o!_El,
!E K3r:[.-
0p de 2e vergadering van het wintêrseizoen mocht de Voorzit-
ter circa lO leden welkom heten, waarond"er eáÍge nieuwe'1e-
den. Een speciaal r{eord van welkom werd gericht tot d.e spre-
ker van d.eze avorrdi: de heer Jan Vriends uit Holmond, een
zeldzaam kenner van d.e natuur en speciaal van de Pee1, aan
wie de Vooriitter direct het woord gaf. Zijn onderwerp van
het eerste gedeelte van zijn lezing L/ase"Hoe d.e klot in de
Peel kwan'li het tweede gedeelte .net kleurendiats zou gaan
over de vogels en dieïen van het natuu?Teservaat 'rDe Groote
of Ospelse Pecl ".
le vorming van de klot is een kwestie geweest van acht à
tien duiend jaar. Geueldige schoflen zijn in de ijstijd.
naar het zuiden geschovên en voerd-en grote hoeveeLheden ste-
nen;. zand. en grint nee; hier en daar hebben ze voren gctrok-
ken en een soort vijvers gewormd, Tussen 8 à 9000 voor Chrls-
tus inoet het d.uizend ja.ar lang geïegend hebben; cj-rea
5000 voor Christus begonnen de veinnen ]aI,gzaam dicht te
groeien door veenmos; het ond"erste gedeelte glng er af en
zakte naar beneden, d.e laag werd. steed.s dikker en zoog het
water op.Bomen di-e e" in de buurt groeiden,kregen een krans
van mos en rotten aan de. voeten'door, vielen in het water en
vormden. ook ned.e de turf. In sommige stukken zljn d.e stobben
van d.e omgevallen bomen nog te zíen. Veenmossen net orageiial-
1en bonenrblad-rdiverse soorten planten voïmen Ud.e grond-slagrl
van de turf.
Tn Sleeswijk (Denenarken) vindt men in het veen nog lijken,
geheel gs.af bewaard geblevenlze zijn afkonstig van c1e offers
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di.: do 6odin i/ ri h-Jt vc: Í! vroeg; de sl-achtof fers gingen bli j
de dood in.
In onze Peel zijn ook lijken gevond.en van. personen' die in
het veenVerzqnken oflref volgens het verhaal door de duivel
erln getrokken zijn. Zulke verhalen konden ontstaan tenge-
volge van de manier waarop de klot gestoken wer:d. l.{en naakte
putten van ongeveer eerr meteï in het vierkantr orn het water
te kunnen tegenhoudenl \nal:e:n ze uj-tgegraven, dan trokken de
bovenranden tengevolge van het gewicht automaij-sch naar el-
kaar toe, terwijl er onder een ruimte bleefi zakt e men in
zotn kuil, dan k am nen eï niet meer ulti men werd- naar be-
neden gezogen door de aanvezige nodder enz'
Enige tientallen jaren gofedon haeft- men. in de Peel een
rrgouden" helm (koper verguld) gevonden van een Roneinse
hoofdmanl ook hem zelf en íwee gelooide huiden van Inenseni
door het looizuur d-at in het water aanwezig was, werd van de
drie personen alleen de huj.d gelooid en bfeef zo bewaard.
Men vindt drie lagen turf in de Peel; de bovenste is lost de
zgn. aantraakturf; de tweed"e d.lende bij de boeren als brand.-
stof voor eigen gebruik en als rrgiftrt b,v.voor de pastoor;de
d.erde en beste harde laag ging naar d.e stad. on ze te verko-
pen.
De Peel- moet oorspronkelijk J0.000 ha.groot geweest zijn;hier-
van is 1000 ha. overgebleven afs Natuurreservaat I'ne Groote
PeeIrr, Verschillende stukken cultuurgrond, d.ie aan het na-
tuur.reservaàt grenzen, zLjn of worden aangeliccht d.oor Staats-
bosbeheer. Er huizen namelijk veïschillend.e soorten vogels'
dle weidegrond.en als broedgebied nodig hebben, De boeren
krijgen het gebruik van de grond gïatlsl [iàêr mogen a]-Ieen
maaien, a1s Staatsbosbeheer toestenming geeftt on zo d.e

broedend.e vogels en de jongen te sparen.
De neeuwenkofonie is dernate gïootr dat de groeí afgeremd.
noet worden, om oVerbevolking te voorkomen, Daarono zijn er
dit jaaï 7500 eieren geschud, zad.aí ze niet meer uítkwamen,
Het Lrater van de vennen noet kunstmatig zuuï gehoud-en worden
om onger.renste plantengroei te voorkomenldoor de vele uitwerp-
selen van de !. 5100 paren meeul,ien r*ordt het water zoet. Ex
broeden in de Groote PeeL 214 soorten vogefs.
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InAsteniseengroteboerdelijVÏijgekomenenaangekochti
deze wordt studiecentru* t'oo" á" feó1' tevens ontvangstcen-

tïun en museumi ook de invcntarisatle van de Peel zaf hier
gebeuren.. Ondat er over enige tient;11cn 

. 
jaren'geen boeren

meer zullen zi;n, zoarJ n",rá"r al1êen grote specialístische
reurebedrijvenrwil loen die boerderíi tevens naken'zoals een

;;;;á;;;i-;" is,net de ài""'"" gereád'schappen' een tuin rÍet

;;;;;-;;á"ttetse fruitbonen,hoogstan a1s.bv' de jutte-peren'

=ïËtápp"i"" "t". 
asten i; hét Srabantse sedeelte van de

Groote Peel 'lnige iar€n geleden was de groot-industrie """ 
plii,:i--:99

;;:?;"" á; GrËote Peel te ontvenen om er een water-reservorr
voor T.,imburg en Brabant van te maken' Door te bewijzen dat

erzovelemensenx*"'",'o'eytegenietenvandenatuuris
er d.ooï het ],{inisteriJ van cultuur, Recreatíe en Maatschap-

oàrï;t-wátr. subsidle guguoutt oÍn de croote.-Peel aIs Natuurre-

Ë"riárt "o,r""f 
,oe"fiif in de ooïsproFkeLiike staat te

nárrarrà""". zo is nèt ráservaat in 1)'11 door 250'000 personen

lËr""ht; recreatie is er dus belangrijk'
;;-;;-;;";" die volgde op het eersie sedeelte van de lezing
iárr--áu'n"", vriends, ,"rà do aanr"reziSen gelegenheid c9g"y:t
om de contributie voor 1972 te voldoen' .De 

Voorzitter deelde

í""1"oài"-à"-contributie íug"tt" het stijgen van de abonne-

-or{enr"i is van Brah,arri" n"ér, verhoging poÍti etc. vool: 1972

ï:";;{;;# ;;; ;-1;:-- "oo' h"'' d'ie tevens abonnee ziin op

ai.lá"i""ir""* "tt tot f 6,-- voor de anderen'
í"-""tt""p van het lolrtiá 'rcemert in oud'e ansíchtentr foopt

á""4;-"t àijn in Gemert alleen al rneer dan 500 exempla'ren

verkocht' zen van het tegen-Verder wees d.e Voorzitter op het vergrrJl
ráotaie" Sestuurl Oaaro4"sfglde hii voor op de konende jaar-

"á"á"áËti"e 
tro,ee ni eu"e J 83Ë? t"'rsl eden te kiezen; men moet

r+efbereid.zíjnomeli'etsvooltedoen.Hulpzalzeke]:.
nodj-g zi,in, ook van niet-bestuuÏsleden' a1s we Ln 1973 l:et
Heemkundlg Werkkanp gaan organiseren' llogefiik k?l ook uit
áe ;onge bestuursleden een níeuve voorzitter groelen'
na á" ito"" liet de heer Vriends een aantal zeer mooie kleu-

"unaiaïs 
zien, eerst van hetkleine museuÍnt I'aarin een aan-

iáï-ope"r"tte vogols en dieren en diverse wetenswaardigheden

overdePeeftezíeÏ-zijn,dekfotvorning,gereedschapals
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bv. een l-ange boor on de dikte en de kwaliteit van d.e turf-
lagen te pellen enz. 3ii het rnus eum Iigt ook een put' zoals
d.ie sedert eeuwen in de Peel werd gemaaktrnl'van opgestapel-
de turven, waarin het bruine water opwelde' Soms gooiÓe nen
er een kikker inr zogenaamd om het water te zuiveren,ín !/êï-
kelijkheid echteï om te zlen, hoelang hrj in leven bfeef en
zo de kwalitelt van het water te controleïen.
De grote en kleine rou-tes, die in het natuurreservaat ziin
uitgezetrlopen langs knuppelbruggen en vennen. De oude PeeI-
vegen zijn hier en daar opgehoogd met z'warte grond van el-
deïs aangevoerd; de erin verborgen zaden hebben er diverse
soorten bfoemen en planten doen ontstaanr die ín de Peel ei-
genlijk niet thuis horen, a1s bv. varens r beïken enz. rTen laat
ze rustig staan.
lat zulke reservaten opvoedend kunnen verken, bl1ikt uit het
feit dat cr praktisch niets wordt vernield, ofschoon er wei-
nig toezicht is. De schuifhutten van stro staan er reeds ia-
ren en blijven ln goede staat'Zou nen zotn hut e:rgens in een
d.orp neerzetten, da"n was ze in de korste keren vernield.
Onder de vogels 1s een van de beroemdste soorten de korhoen-
dersy men heeft e:r J1 geteld, ze eten o.a,veenbessenl de vo-
gelstand wo"dt in de winter met voer geholpen, wanneeï er
niet voldoende voedsel is te vínden. l'lÍeeuwen zijn er, zoals
reeds gezegdr in grote aantallen. Ook vindt nen er Canadese
ganzer:i vanuit Zweden' waar er een 2 à lAaO ziin' trekken
ze o.a.oveï de Peel; nu broeden er ookr wat een aanwinst is.
Ook de hop is er weerr overgekonen vanuit de Griendveense
Peel . Nu en dan oveïwintert er de visarend, een vogel met
een vleugelwijdte van ortgeveer twee meter. Ook uifen ziin er
veeli het roodborstje heeft er ln een schui-lhut gebroed en
is eï gebl even.
Vossen uorden er i-der seizoen ! à 6 geschoten. liilde 1Íar'
kens treft men weinig aan in d.e Peef, de grond is er te
zacht en ze vinden er te weinig voedsel.
Onder de bloemen is de waterranonkel- een van de rnooiste, die
naar de heeï Vriends. hoopternog lang de Peelvennen zal sieïen.
Van alfe bovengenoende vogel- en diersoorten en bloemen ver-
toonde de hr.Vriends zeer moóie diars.
Hieïmede besloot de hr.Vriends zijn lezing, echteï niet zon-
der de aanwe zrgen aan te raden eens een bezoek te brengen
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êêr1 {ie Groote i'êê-rid.e beste tijd is de 2e helft van de neand
oÊi..De hr.vrierrdg ie bereíd een Eeselschao va:t i 20 peïsonel:

"ond. 
te leiden, als lre,r tlidj-g bsricht gegevel vordt '

ldet eën hartelijk dankwoord van de Yoor?ítter lrerd Ce verga-
derinÉ! gesloteni de Pe€l'zei hijrbealt veel interessants 

' 
een

r,'an de nee6t ínteressantê voo r"L brengaeLen ls de hr. ïriends
zeif. Ien Luid ap?leuF onderst:eepte de vaBrdèrende noorden
vaa de ícorzltter' 

t{. Í. J. p enníng' "

+n Gla+rs+ fiets,
L56'il9c}o- k;f]Í Jàn d+ $Él+o èbi-t eln+rt pbóst vii'n -D:'iek6nr

àáiï--q*É"i"ku è,. aót "aai 
*t tbek+;Éns'tái 6v+r n+ íiets rnh

+n l:étÉng èn dè rbàr ietg nééis.
i*vrr.+ zóón Jëpk+ "r+ ZÈl+nt die nókt+ toen n+n- hdwt+r+ fietg'
*i tààr.t'ni"i ái, t áti" g+zàbxt àn d+ kéiitrs dè vbèr +n ltrrk+
:!. gát 1* s
Mér nó +n ijiij. r àI tHEE fiêts+ vàèr +t 1Èrk+ bbrtg+réirt'
iaa" Jopt" hÉ diei+n càx gédet in b+n bdks bn hái 5dr'5 nê

it; ""'sii€Ín+s d+ ené+. én die z6 +n kdtfirg mèàk+ nèt às
diei+r án 4i - .q:)tóls3! rn d+ kéérk zàèt+.
ÀIár tóss+r n,iàit ,'àn g+kon+ r ''*'à1t diej+ fiete bràànd+-n-àf
en Jè:r v+ Stiêin+s gnÉg'die !làànd+-n-6k àf' At Ott+,

."eboc,riehtiiÍr 'ean ?a'!ê1' G.van den lllsen ín de Panêelaar
te Ger:rert '
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IB 3OE.Q,E}IAPOST JIL ?ÀT1IR ï41{ }I}í ï,tii}.r 'I'!RKTI ,lÁl'.R t ill ltíN
ÀA}i }E OPRÍCHTI}TG v-A.i{ lE,. SCEiEt'I301{1,

!jiilÍ G -!:|"ÍIitíï íili AA í '.EA-TËïïig beEiean ïa$ de Soorenboad, dat bin-"renlrort ork in
eeneri laat-sèvierd. $ordent is de e&nleidlng tot een arblkel
over deze €rote Gensrteaasr.
ALs de ouàsie ven de €1f klnèeten van CornêliË van den lise]l
ên gelena: Janoen,waarvên er dtie op J eugdi-g:e leeftljd stier-
'rez" werd híj op 11 april 1851 geboren in Ce Ïandelaar e'1-

hier,in ae báeràerij iegenr.'oordlg nr. 10ó en thans beuoond
dooz' du faÍii1ie v6n Ánoen, efkotlstig uit 3akel'In de Yoorge-
vel- van dit huis lloÍdt doot nid-d.el v&n eêlr aLdaar in 1946

eangèbrachte Êteen de gêdêëhtenis aan tieze gsbeurtenis le-
weerd"
Godefrj.dus' coale hi; lteïd. genoelldt stêede rruii êÊn kernlg
boerengeslacht, dat nsaat tal van pootige bgeten ogk tel van
pj-ttieó prieeters kís€kte e:1 niêt uindê" eêrbi ed'taardi"ge
tfoo"ï"ru,.gtetsi'. À1dus schriJft hij zelf i'n d€ Katholieke
il.lustratier jtg.1{)'19 in een artikel ove!;"}ê lereaa'lde lB'ter
idartlnus ven-,len !,ligÊn'r r een J€zuiet ên DoE' v&n heÍll' Ïêze
Hs,ïti-nus iíás Óê Btichter van de JezuÍeten-nissíe in Nêiier*
lanás Indiê, -daèr h1J bêgon in Bêtstria'
Sanen roet zija kaaeraadr ,iJn ieeftiid- en pls'atsgenoot Bêet

"À" 
au" aerSl grng hj'i op zíi:a 1)e jaar naar de Latijuse

Schoof alhiór|*deze Van àen Ïerg woonde destlids in d'e buur-i
yar: .le Van d€n Elsene, aa:neliJk in de Panóelasrse Xanlen' in
rle nu gerestsureerdê boeritelii ialr dÓkter dê Bêer' wn:ir de

laatstË iijd diverse t entoonstell irgen uiin gehouóen'

N;ÁR i{ElS,'iIJK I S ÀtsJii.
Ií="gi;T"s:iT-dfi;meten zi j sanen ie i-s'tiinsè Scirool on.in
te trlden ln óe }.Èdi-i van Sevne te }Íeès'"'iik' vaar zi-i nerden
rngeklaed ot 10 novêaber 1ti6$'Van tie:i Elsen Óníving de kloos-
ternaarn Ger'lacur, Van den ierg die va'll ltrverrnod"rs ' Zi'jn ila*
trccnheiligêrGe?lacuen wè6 êen kl':l zenaar 

' 
d.i e galeefd heÉ1-t

Ín ir.:i d -Li;burg; de naan líoutherii-S t -G erlac h bewaert de heÏin-
nering aan hen. HiJ zou sijn patloon ni+t navotgen'
l,Ia hui pbilosolhioche en theológische siucieg xarde:: nJ op

24 ,i'!4Í 1S?6 i; ne:l 3o3Ëh prÍester gevijC *ocr 1{4;r' veri 3ei?k'

t{esát de asËlstentiÉs' diê Yan dên glse:l llier el áaáï in J€

zíeizor.1 verleenáe, gsi h1i br- jbeleÏeg-'se 6'an tiÊ ;cnge fra-

IEiï GF,IIR?EI{ÁAË.
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teas van de Ábd.ii.
T{APÊT,A AN ÍN RERI,ICU]Í.
#ffiffi;-ÏrJ kapelaan in Berllcum; ook gedurende

à""" ;át"" kwan hij weteil;ts naar de Abdlj on er ziin bij-
beflessen te geven.
iriáá"" ,r:i" fapelaanstijd begon hii met geregeld artikel"-
;;;;-;; ""rt"ii"à" 

in Het Zondagsblad dêr H'!-amilie' Lilogeliik
àái ,ii" bijb;lstudie hiertoe heeít neegewerkt' want de stof
voor dáze ,.tik"l"r, vond hij ln de oudtestanentische geschie-
denis van Ruth. SIijkbaar viefen deze bewerkte conferenties
Àà"á-r" de smaak, wánt in 1892 maakte hij er een boekje van'
Ëái o" titel kreeg: Bloemhofke van Ruth; een paar jaar later
eàvol-ed door een lweede boekje: Bl-oemen geplukt buiten het
Ë;i;;';"; Ruth' vooral onderwerpen, die op het familiefeven
ïál""r.r.i"s haddenr als ouder11eid"e, eenvoudt spaarzaanheidt
;;;;iiik ënz. to*án hier aan de orde' Daarnaast bliikt dat
iiii-r"Ë0" ln die tijd- belangstelling had voor het sociale

"rá"À"t"t; 
hij kon iekeer gaan tegen de Openbare Schoo}' een

instËllinE,waàr "niets andórs gevormd word"en dan ontwÍkkelde
;;;;;;;:t;;;"n, heidenen, ongeroovisen,godderoozenrr' a1 moet

hij toegeven dat er op íe rnóeste Brabantse, d'orpen nog echt

á"ï""igË onderwijzers zíJn en daar d'us d'e toestand' niet zo

sonber is'
Uit het íeit dat uit ziin confèrentíes van die tiid bliikt'
dat hii grote betekenis hecht aan de verbondenheid van d'e

boer nát-zi;n grond' herkent men de toekonstige boerenapos-
te1.
TEESq_I438__IE_4BDI-I-.-HT sll'oRrscHE ARBEr I'
voordat van den El s en--ilïÏ--eëÏfËï-Ï66r intensief net het
boer.nrrra"g" tDk zàL geen bezighouden, zullen er nog enige
já."" 

""trápen,die 
hij lteer ln de Abdii. doorbrengt' In april

ïaOO gaat ní.; áaarheen terug en omstreeks Pinketeren begint
hij sánen t"i d" toennalige archivaris 

'V. 
Hoevenaars , het ar-

chief te ordenenr zoals hij in zijn dagboek schrijft' Het
historisch onderzoek zal dê eerstkooende jaren een groot
deel van ziin tiid ín beslag nemen; behalve de bijbelexêgese
doceert hij nu ook kerkgeschiedenis,
Dat I bij zijn historische studie het verleden van zijn or-
de en áe ltdii van ler4e. de voornaamste plaats gaat innemen,

is 'eigcnlijx vonz.lfspr.k:nd voor icnand, diê zích zo nauw aan
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abdij en ord.e verbonden voeldê;zijn liefde daarvoor kon door
d"ie studie alleen naar vêrgloot worden.Hij naakte kennis net
de agrarlsche traditiês van d.e nidd,eleeuwse kloosters en ab-
dijen,die de ontwikkeling van d.e lantlbouw en ook d.e vornÍng
van de boerenstand bevord.erden, hetgeen voor zijn toekonstig
werk zonder twijfel van grote betekenis ís geweest,
Zijn bijzondere voorkeur ging uit naa:r oud.e d.ocunenten en
archie fond.erz o ek. De vele stukken, d.ie in het Heeswijks ar-
chiêf aanwezig waren van Heeswijk en Dintherrschreef hij af
in:rrDe verzaurellng van alle merkwaardige bijzonderheden voor
de geschíed.enis van Heeswijk en Dinther in hun geheel en on-
verkort overgeschreven en toegelicht, getrokken uit het ar-
chief d.er Abdi. j van Bernerr, een boekwerk van 664 blad.zijden,
d.at in het archief van de Abdij aenwezig is. Hetzelfde ge-
beu.rde met d.e geschied,enis van SerlicuE en Ltliddekode; het
werd.en J21 bladziiden. In 1881 schreef hij ook een boekje
over hêt l-even vgn de H.Cunera, d.ie bijzonder in Heeswijk
wordt vereerd,
Uit de aantekeningen in zi.jn dagboek van begín 1BB4 blijkt,
dat hij van pl-an i.s on het leven-van zijn ordesti-chter St,
NorÈertus te gaan beschrijven. De nodige literatuur hiervoor
was echter in Heeswi-jk niet aanwezig en ornd,at de toennalige
abtrprelaat Cee1en, het nut van d.eze stud.ie niet j-nzag, wei-
gerde hij aan Van den Elser4het nodige geld on die boeken te
kopen. Deze werd hierdoor êcbter niet van zijn voornemen af-
gebracht en bêd.eld.e zelf het benodigde ge1d. bij elkaar. Dat
d.e echte wetenschap in d.ie tijd niet hoog lrerd aangeslagen
blijkt volgens Dr.Heijnan, later archivari.s van de abdij,
uit het verhaal dat soo:nige vragen van philosophie-stud.enten
werd.en afgedaan uet het antwoorà: "Quiai ;d aete"nitaten?" 1,/at
heeft dat voor nut voor het eeuvig leven?
Van den glseri d.acht er gelukkig anderg over, Iiij bleef ge-
staag d.oorwerken aan zijn studie over Norbertus ! I even, dat in
de loop van vier jaar uitgroeid.e tot een werk, dat in hand-
schrift zeven d.e1en onvat,Hi"j kon er toen echter geen ui.tge-
vêr voor vind.en en het werk ligt nog in het Bernse archief.
Zijn studie was echter niet nutteloosrlrant een paar jear 1a-
ter verscheen van zijn hand. rr3eknopte Levensge s chi ed.ênls van
den H.Norbertusrr, een terk van ongeveer 4OO bladzijden.
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Hi*ï:F,+,::ÏËï##nÏ-ï#*l*:ig=**r['.ï:+",:ïï
rísch sebj"a "" i1llllÏi"r""--o" Latijnse Í

vcrzocht de geschiedelt= "ï'1'.^*".,"í*-r-'Ët derde eeuwfeest van
;:';"";;", jrón bii selesenheiu^..:1ï""1ï1"ï"nu,o t'i5 deze ver-te beschrii"gn l" 9::;:;ï"";*ouà-io*"ri"s nam hii deze ver-
de school' Àr: cel'::::";;;,-;"; betekende i.evêns een erken-
er ende opdracht Baarne 

"'ï:;";; 
" 

";- À" : :l-' :l:"nlljái" nr"r,i *,,",,
t:ï-,Ïil.ï:ïrï:""ï:;i:;;oi"'i""r' ^""11'?'-*'.en der Ers-n in

"á" óà'?'., Dn" 9o::l* :"":Ï";:'ï:ïild:li":i:ï:ï"Ï:,ilÍ*:;.
z L jn bo€ k: "ceschiedenr i"'*ïr.,iár"""anLe geger
nuï"""tt,'len vindt-a";.";";;].;gwekkende Íêrsonen, zoars
)áii, o""" u"l" 111-o:r,'""-r;;;;;;, evenzo,over merkvaardige
de siichter, leraren "l ::::iïï7^"1".'-tàr"st"liike verhoudin-
ïio Ë,- ;;, ; i; ; srand en, .:' ï:::ï:' *:ïr:ï,?::";: : "iiïliá- "r, " .,"'" 

-scn enz. Zoals rnet o: t::"":^:*:^;- -;;. 
ien Eisen in ztin

van di e rijd het seval. vras, -i?ï^::u-"Ïït ï3 ,,""ouaisen tesen
boek de kans waar 9-:-,ï"i;;:;;"';=--;r; de echte wetenschap'
de beuering d"l, i:,^"-;=;.";:"tastuk van heL bock mc.e.

Hii begint er zlJn ee

Door ziin publiceirt"' 
-;; -'l;st:r:sci g:tti: 

l-: ;l]'i;"?ï;-
Íl"nt""i- "i"h geves'"igd' zo'Yíè1 ..ar' ktlil'^:1'
rieke sereerdeni dar ?ï;"-*"'r' s'ï"-::;::.X;iï; tàli-i"ï;l- -
tiï""1Ï. o""oeming tot ]id' van i'e 

':1a':tscr''pv'''1
land-sche Letterkunoe' 

""Ëi*o"àL"""rleiding' díe toer maat ze!-

:ïl ;3;.:íil::lïïï: "ï:"t*lïiï"ï3s].": -:ïl:^"=' "' I i'c ^Y?i -Iïi
den Elsen.Tn reef ""hio;ï 

t'iJ "nie" 
arbíkelen in"De Dietscne

\,{arande"over o" ot.,o"lià-à"t*i"à"t'áu'tt en op verzoek van de

rector van Handel "li- 
ilá"ui""k;" "oot de be d evaartgangers

met een ko'rte sescnr!à"'ti"' 1i:1:t:t 
'':1"', 

**otout' o" d"11?

uítaave hiervan ""'"1ilI",.-in 
1898;in t"t:ui:loï;à;"t;ï:i';i:-

ï:;';;; lis-en' "sino' oe tveede ultgave

ver s c hi 1r cnd" r'o 
" " 

oii" ïï'or' ""- ""0 "' t:'' :ï"ï"ïilïiïÏ' ""'ïil:;:;;-:i; geschleoenis !an Handel I?n^"o:1"'
Ëlïi,,àl ?áo"or'-'i'.i::.ï:;ï*Íi"l;"i""ïÏ"ï::;3'*i;l;o:"'ïáÏ
ïk verschillende br'
de raren 188s-18e2 *:;'tt;;ï;;;' rr deze aÏljkclen komt oii

tot de conclusie'"rtï3 lïitj"i "t"l voldoende bewezen d'at het
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van de stichtersï RectoÏ rían den Elsen' vindingriik als hii

""", 
-"i"i 

ook hier têp"Ïofiteren van de kansent diel er voor

,ïjit ""ft""f 
lagen. Van've1e fanílies stelde hi'j stambomen

;;;r;"-;;- à" r.íirlu""l-atie mêt de beurzenstichters te kunnen

bewijzen. te vele excerpten' die hii. T??Ii" uit doop- en

trouwregisteru, t""tatuntLn en boedelscheidihgentberusten nog

inhetarchiefvend.e,qtaiji'.Heeswijk...alsgetuigenissen
t"n' ;ii. =n",-,",in' st"iiJt:ar als- .alrj id-gjnE hi' ook hler

voor niemand opzii en sï"àp-ltri zeffs in ,]aLere iaren(t9t6)
;;; ";;t 

de pen on de ie"hlen van de naasire fám'lie te ver-

Ï"ËtË""- t"à"itot"" a" r-iil'-t"eu" hoogleraar lr'Th'Goossens wat

;;;;:i; de"leurzenstíchting van Hester van Grinsven'

erlltÍ y4l-El!=il-qEi!!.LlÁ€-i' lSEr.Eq-!:yg+ .
Êi i at 2i in weTk zaamnvTen ;o "r 

hei Cyrmas iur in Heeswi lk had

;;i ï;"";i;";-;;;;;;; ziin belansstelliné{ voor de boeren'

sreclaal voor de lt"uutti"Ë- boerenl níet.verlorenr In het

it::;;;;";;;-t""r'1"átruo, \nazrín later ^talriikê 
artlkelen van

zLjn hand ,o,rdnn ""t"J;ii;;"' 
s:hrtef-hij op 24 jrnuari 18!2

cen aIa:.nLcreno .rrr*oI 
-oi-a.t 

aa kop,'De Goduloige Lrndmenir'

Hiêrin deed hlj een bercep op dè dorpsgeestelljkheid van

Brabant on de boeren t"-otgà"i"àt"" in. ?rincipië1:: 'rereni-
gingen om hen zo tt 

-it""i"""en 
tegen de toenemeniê uitbui-

tins door allerrel rapitalistische machten' rrÍk neenrr ' zo

li'i?'jii-nlr;";;;; di boe'"" seen betere raad seseven kan

worden dan dat ze zícr venden tát hunne geestelijkheid' de

;;;;"; ieidslieoen t'co" ztuu'ttett en hulpeloozen" Ook later

;;ï.;ij steeds om deze hulp bl_í jven verzoekenl de pastoors

met hun grote i"t'f oeá à" ontepertt vertroul''en bíj de

ïr.1."1"" ïo"""t moeten de helpende band reiken'
Er heeï:ste al vefe iutn" ""tt 

g-rote landbouwcrisis'r"aarbij de

oraannri izen tot een ongekendó laagte daald.en, vooral vanhte-

:'^"::"i:l':"; "á" "t"t"- i"eveelhedei buitenle'nds sràan' rn

ïeer"U";r"á"t Oe itad in d.c veehouderij; de pri Jzèn van znr-
ve1 en vee líepen sterk terug; ook híervan vas buitenlandse

"o.t"tt"t"rrti" 
eán der t'oot"t"à oorzaken' Werden in diverse

landen de producten uit het bultenland geweerd of hoog be-

i""i,- r" uàderland- lieer tnen vasthoudcn aan het vriihandel-
stelsel,funest tuot á"rn boeren' Geen wondcr.ait lere 93e|-.e
boeïenfanili es tengevolge van hoge rsntc en intering van o1-

gcn kapitaal ten grondc"gingen ' Ànclcre cnigreo l{cn naar Arit':-
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ríka on te proberen d.aar eÉ"en nieuw bestaan te vi-nden. Onderdie enigranten waren ook dmertse faniliesiwe noemen er tweevan: nl.Driekske van Zeeland, die net vrouw en zês kindêreni.n 1880 naar Amerika trok en Sirnon van àà'Vt1r,too*, die ;;;zijn huishoud"en van vrouw en vier kinderen àaarheen verhuig_de in 1B!0. Zij woonden 

"in 
Little Chute,l^/isconsin, waar toenveel Brabandels en Í,imbu'gers woonachtig $raren en zij naak_

-ten het er goed volgens een schrijven ian dê witheer A. vanHeertum, d.ie hen in 1899 bezocht,
!íel- kwam er na 18!! enige verbetejring in de toestandrmaar deboeren profiteerden er weinig of niei van.Zo werd bv.d.e bo_terprod.uctíe L'el verbeterd, naar voor d-e verkoop was men af_hankelijk van d"e d.orps-winkelier, ríaar de botêr !reïd. geruild.voor winkelwaar en de prijs vaak werd bepaald. naar de hoe_veelheid winkelrnraaï of veevoel, welke van d.e winkelj_er werd.betrokken. Dit werkte knoelerij in de hand en vooral inslechte tijd,en kwam de boer bij de winkelier in het krijt testaan.Zo kon het ook gebeuren dat êen boerin de hoogste priiskreeg voor haar slechte-bót€r, omdat zij een kleeá fraá je_
kocht_ bij de bo t erko per -ï/inkel- i er en dat bij onderlinge ai_spraak niemand de eerste klas kwafiteit boter wllde kor:envan een andexe boerin, omdat zij in de stad een nieuwe tàp_nantel, had gekocht.
Ook bij de verkoop van vette kalveren, een belangrijke bronvan Ínkomsten van vel-e líoordbrabantse zand.boeren werden detoeren afgezet door ioodse koopLui, die in d.ê vette kalver_hand.el een monopofie-positie had.den, De boeren noêsten weeg_en losgeld betalen en knoelen net het gew4cht zal de kalvei_joden ook uel niet vreemd geweest zijnl
Een van de plaatsen in Gemertn waar iegefmatig kalveren wer_
d.en geleverd.rwas de herberg van Stien Éalntjesrvooraan in De!eef, waar nu d.e winkel is van d.e fa.Van de; Vijst. In hetbegln van deze esuw werden daar de kalveren gebracht, de po_tên werdên met een strowis aan elkaar gebonden ên zo werd het
*?J5,"""U"1 op 

"d.e. 

hondekax vervoerd, vàelal naar veghel.
-ts1_nnen werd afg-rekend, r,laar volgens gebruik de boer noesttracteren. Dat het schamefe bedrag áat er voor het kalf werdgebeurd, in drank werd orngezet, kwara lielaas ook voor.
POGINGEN TOT OPRICHTING VAN EEN SOERENBON}.
Getroífen door d-e nood der boeren werden d-oor verschillende



vooraanstaande katholj-eken pogingen aangsltênd on tot oprich-
tlng van een boerenorganisatie te komen. l,.Ridder de van der
Schueren riep de boeren en belangstellenden in de landbouw
op on adhaesie te betuigen voor een plan tot oprichting van
33"' io;rJtltoàd, oe daarop volgend"e vergad'eïing van synpathi-
santen werd gehouden 1n L{usls Sacrun tê Arnhen op J.1 januari
1896. Ofschoon Van den Elsen in tjovember 1895 had Seroepen
or0 een manrdie de hand-en uit de nouwen zou steken on de boe-
Tenorganisatie ter hand te nemen, In'as hii zelf op die verga-
deriná niet aanwezig. Ook voor een latere vergadering 

' 
gehou-

den ii Den Sosch op 16 april 18)6 en biieengeroepen door het
eerste karnerlid rnr.J.v.d.Biesenrter behandeling van de vraag
I'of de vestlging van een boerenbond in de provincie niet
wenschelijk niet alfeen, maar zelfs hoog noodig wasrrtwas Van

den Efsen niet uitgenod'igd. Wel was hier aanwezig de heer M'

van Kemenade, notaris in Gemert. In de vergadering kwam ook
de Noordbra.bantse Maatschappii van l,andbouw ter spraket die
volgens Van den Blosen wel veef voor de boer had gedaantmaar
weg;ns gebrek aan eenheid en gerni-s aan contact met regering
en volkávert egenllo ordiging voor een verheffing van de boeren-

stand was tekort geschoten '
Daaron wag een eigen organi-satie nodig on de boeren te be-
schernen tegen armoede en socialisne.rrMet dat beeld bezieldrl
aldus Van dór Siesen'r, noeten we naar huj- s gaan en lokale
bonden stichten;daardooï zuIlen I^Ie invfoed kunnen uitoefenen
op d.e centrale samenstelling. Ofschoon bijna alle aanwezigen
hót hiermee eens Í/arenrzag men bij de oprichting van de pro-
vinciale bond enkêle rnaand en later slechts ! personen terug
a1s vert egenwoordigers van een plaatselljke bond. Bliikbaar
beschouwd-en de boeren de aanwezi-gen op die vergadering niet
als huÍ) êchte vriend.enr niet gesteund als ze waren door de

plaAtselijke geest eli ikheid.
pE {LAATSELTJKE BONDEN rN SNEI, lqryO vAN }9 GRON!.

ils#ï-af a.i e teari;.ten aoor hadden Van den Elsen en Tfin
boelenvríenden niet stj-1 gezeten. In De Noordbrabanter (fret
latere Hui sge zin-Oo s t -Brabant ) rwerd door hem en de Redacteur
Thijssen onverdroten actie gevoerd voor de oprichting van 1o-
kal,e bonden. Priesters en leken spoord.en ze aan om te probe-
ren de boeren voor d.e organisatle te winnen;de boeïen van hun
kant moesten naar hun pastoor gaan en hem zeggen dat zij zich
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ond.êr zi-jn, leiding wensten te verenigen. Xen uÍtvoerig toe-gelicht ccjtept-reglement voor pfaatËefi3f.e boorenbondenwerd.eind april en begin nei 1g!6 in De Noordbrabanter ge_publiceerd.Het was natuurlijk van groot belang om bij de óp_richting van die ]okafe bonden overal dezelfde statuien i"hebben, wat betref t 1id.naat schap, do el st el,lingen, samenstelllngbestuur enz. Als doel ziet Van den Elsen dË behartiging Oeistoffelijke befangen van de leden, naar gericht op áe !ods_dienstig-zed.elijke belangen.Nodig urur"r, ol", verbetering vanhet l"andbouw- c re di êt en de oprichting van coóperrti""! 6"_en verkoopver enigingen, raaar ook strijd tegen slechte gewotn_ten en noisbruiken, zoals verkwistlng,árankiisbruitr,uitËuizig_
heídrweeld.e en overd.aad.Ook het bevorderen van de spaarzaai_heid was nodÍg,
Uit a1 hetgeen ín verband net het c&cept-reglenent door Vanden Elsen werd g:schrevenrbl-ijkt zijn !::ote 1.refd.c en vader-Iijke bezoi.|.clhci_d vcor de boercnsiarrO"- lu g:esteiijke advi_seur is voor d.e pta:.tse,r, iike bonden va.rn r:;.,:;ot belairg, r,;a.ntzonder zilt kr:achtiêe ned.:hulp kan geen goede bo:nd b:etaan.rrZi j die de toevluchb zijn der arrnen, de vaders detvr"d.rven
en ueezen, de r-rienoen van den landraan, riie zi.j hun grooLsie
ste"{n noeïnen, zuf Ie,':, eï voor waken, dai het pFgram iehocr _lijk wordt ui tgevoerd,
Door af deze acties waren de boeren gewonnen en 1n apïil ende volgende maanden werden op neer áan JO plaatsen bo"r"rr_bonden opgerlcht, i,,raarbij de pastoor of burgemeester : ofbeiden gezamenlijk het inltlatief namen.

Q:&r_ci{ï]Ng__y4I_ !E AF}Er,rNc 0EMBRT .

:-l:-": "og ll Geroerl aanwezige documentatie is níet prediesvast te stellenrop welke d.aturn de Bo erenbond., afdel ing Ger4ertis opgericht, noch wie het initiatief hi""' ;;;il;";;;;:Uit het fej,t,d.at notaris van Kenenade a1 eerd.er bij Àet boe_rênbondsirerk was.betrokken geweest, vernoed ik dat de actietot die oprichting van hem j.s uitgegaan. Hij was nanelijkdoor. de heer ?híjssen, red.acteur .r,an l" Noord.brabanter be_werkt on op de vergad"ering van 16 april 1Bp6 in l,e.n Bosch,bijeengeroepen door d.e heer J.van dár Biesen, onvoorwaard"e_lijk aan te dringen op de oprichting van piaatselijke boe_renbonden,



-22-

kras op d.e vergad-ering van naandag 1? augustus 1896 Ln het

mooraiAt"trttti Kof,fietiuis 1n len Bosch, bij welke gelegen-

i-ràiá:c" Noortl-3rabants e Boerenbond ïerd opgerieht' -lg"1is
ïoor"itt"r" of gevolmachtigden tekend"en _d-e 

presenti-eLijst ,

*áaronder M.G.ván Kernenad'e, vert egenwoordigende een afdeling
van 22O led.en n recht gevend, op ! steranen '- Van de 10 aàn ezi-
se plaatselijke tondeí telde óenert op é6n na (Schi5nd.e' met

5t 5- rea"tt) het grootste aantal leden'
óp-a-zerráe verladering wordt d'e heer.M'van Kenenadè gekozen

ais 1id van de Comniseíe voor Assuranti e , waarvan hij in jan-
uari 1897 voorzltter is.
Voo"a"t- áe afdeling Genert van de Noord-Srabantse Christe-
ii;L"-a"""""bond wérd opgêricht' besto'rd hier sinda 1875 de

luttáloo*""t"niging "ceróÉ"' (Ceres is de naarn van de oud-Ro-

r"i""" godin., d.ié vereerd werd" a1s de beschernstêr van de

landboui;is àie naarogeving de irrvloed' van de Latijnse School
ger,reest?)
ë"r"" "a" een afdeling van de landbouwvereniging 'rvoor Eind-
hoven en onstreken. "zlj legde zioh voornamelijk toe op de

lázanenlijke a.ankoop ván grondstoffen voor het boerenbedrijf
Ën op verieteïing van bedrijf, veestapel- e^nz ' De contributie
t"a"à"g f, 1r5O jáarlijks, Íaarvan de helft noest afgedragen
*o 

"a" 
rr* aá., àe hóofdvereniging. In het eerste iaar $erd aange-

kocht tarwe, guano, raapkoek' aardappelen, twee stierên'
váoJritt.r í"" itt ig?5 on heer E.Scheid'ius, eigenaar en be-
rÀn"" oott het kasteel alhier, Penningmeester was Corn' van

áàn Elsen, de vader van Pater van den Elsen' De afdeling Ge-

nert telde 115 leden. In 1887 overleed Corn'van den Elsen en

"""a "iit zoon A-v-d.Else.n tot , pe r4ingneester gekozen' 3ii
á" optiárrting van de Boerenbond :in 18!6 werd trCeresrt ontbon-
d en,
A1s bestuursleden van de ni.óuwe afdeling Semert traden op

als Voo"zitter M..g.van Kenenade t notaris in Genert, ond"er-
voorzitter Andr.van Hout, penningtueêster A'v'd'Elsent secre-
iáti"-l.".a.Kanp,(d.ie ooi. !"t "tti. -s e c retaris was)' De drÍê
laatsten hadden ook tteel uitgemaakt van het bestuur van Ceres'
In het eerste nuromer van het Boe"enbondsbfad' d'at verscheen
in d.ecember 1A96, st,aàt een lijst van op d'at nonent bestaan-
de ]-okale.bonden nét d.e naan van hun V'oorzitter en het aan-
tal- 1eden. Geneït wordt hi.er vermeld net a1s voorzitter M'G'
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van Kenenade en met een aantal van Z[2 Leden, nog 22 neer
dan in augustus van hetzelfde jaar. Íermoedelijk is de voor-
dracht, die Van den Elsen in begin november 1g!6 voor de
Bo erenbondsl e den van Gemert hield, op di-e toenane van in-

vloed- geweest.
ïn 1B!! stelden de heren M.v.Kemenade en p.v.d.Kanp z:c?-niet meer herklesbaar als bestuurslid. en werd. het Àele be_stuur uit de boeren zêLf gekozen. Voorzitter werd toen de
stTijdbaïe en veel omstï:ed.en Dríes Verhofstadtr die d"ezefunctie bekleedd.e tot 1)21, Gedurende een groot aantal jaren
is er toen onenigheid geweest onder de boeren, d1e hei net
de keuze van Dries Verhofstad.t als Voorzitteï niet eens wa-ren. De landbouwclub St.Isidorus, kortweg hêt 'rclubskeÍ ge_
noernd, is uit dat verzet voortgekomên en rlchtte een eigenrrpakhuisrr op. Ook bij de gene ent eraad sverki ê z ingen van áiejaren kon het er spannen; nen liet eigen kranten en panflet_
ten d,rukken en allerlei personen werden verdacht genáakt. We
gaan hier niet verder op in, als nlet passend in het kader
van dit artikel ,

Zeker is dat Pater Van den Elsen ook hier op de bres stondvcor de belangen van d.e Boerenbond en hij schreef d.i-verse
schórpe artikelen, gericht tegen de heer Oul/erllng, de re_
dacteur van de Helnondse Courant r'le Zuidrrrillensva;rt'r, dÍezich vofgens Van den ELsen vaak tegen de boeren van Gemert
opstelde. foen Pastoor poell ín Gemert kwan in 1J1J, was destrijd. al enigzins geluwdl hij heeft er zich zeer voo? in_
gespannen cm de nog aanwezige vetets uit de weg te ruimen.
OORLoGS,JAREN 1914 - 1918,
Gedurende deze jaren kwam Van den Elsenrs strijdlust opnieuwnaar voren om de rechten van de boeren te verd-edigen. Íoora1het in beslag nemen van de bakrogge werd d,oor hero Íe1 gehe_keld; hij sprak zelfs vsn r'?ooversuêrkrr . rrle regeering rnuil_
bandt den boer en verbledt hen van zijn eigen gedorsóhte
graan te eten, Dat isschandelijk naeht srnl sbruik, dat is ge_weldpleging'i, zo schrijft hij.
ZIJN 1AATSTE JAREN.
Het feest van het Z\-jaríg bestean van d.e N.C.B. werd tevenshet d.efinitieve afschêi.d. van pater van den Ê1senlvan de wel__
verdiend.e rust heeft hij echter niet weten te genieten enhij kon het nlet laten zich af en toe te bemoeimen net zaken
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d.ie hëo ia qlJn boerenorganisatle niet aanstond.en.
Ik heb hep peisoonlijk gedurendé truin zes jaar gekend in d.e

Abdi- j van H_eeirwi jk; de Laatste Jafen ]iet hii zich vaak door
een van de jonge fraters voorl-ezed, uit 'rDe Navolging' van
Christusrr van Thomas à Kenpis. Dii was voor hern altijd ge-
liefde lectuur geÍreest. Hij trachtte de vermaningen van de
schríjver ook in zijn eigen leven toe te passen. In het duj.-
zenste numner van zijn Veekblad van 18 nej- 1918 herinnert
hij aan de harde strijd, welke hij jarenlang gevoerd had te-
gen al1erleí tegenstand.ers, maar verklaart er uitdrukkelijk
bij,dat hij d.aarbij nooit hèt woord van ThoDas à Kenpis ver-
geten had: "Wi1t gij anderen tot vreile brengen, beheersch dan
eerst u zelvenr'. Hij ove!1eed op 2O april 1925. Kort tevo-
ren had hij aan V.van Keeselr zj-jn opvol-ger als ad.visëul van
de N.C.B.zijn laatste boodschap neegegêven. "Zeg toch aan d.e

boeren en herhaal het steeds; wacht u toch voor het nateria-

lisne, d.e jacht naar ge1d. en goedtt. Dat is altj-jd een van
zijn grostste zorgen geweest.
In Gernert wordt de gedachtenis van de Soerenapostel levendig
gehoud.en d.oor het narneren borstbeeld, dat j-n 1946 bij gele-
genheid van het goud.en bestaansfeest van de N,C.B. tegen d,e

kerk geplaatst is, verder tloor de Pater van d.en Elsenstraat,
d.e Pater van den Elsenschool en d.oor tle naan |tElsendorprrt
door Pastoor Poell indertijd voorge ;eld te noenen 'rVanden-
nlsend.orprrg als'baam voor óe,Peelparochie vó;n. Gemort.
{cn woord van gclukwens ean het adres van ale Genertse 3oe-
rênbond past ons bij gêlegenheitl van het ]5-iatíe bestaan.
Moge de afdeling Gemeri ond.er }eialing van de Voorzitter, de
heer Ant.Jaspersraan wi"e de boeren van Geraert al zoveel ja-
ren hun vertrouwen hebben geschonken, de ldealen van de!r3oe-
Tena?oste1 rr hooghouden.
HÍernee besluiten we ons artikel over Van d.en Elsen.Wle meer
wi1 weten van deze grote Genertenaar, kan ik verwijzen naar
het boek van Dr.P.Hollenberg:rrGerlacus van den El"senrEmanci-
pator van de Noordbrabantse Boerensl,and" 1853-1925.t| Het is
eên uitvoerige biografie van neer d,an ]00 blad.zijden.

UI. H. J. Pennings . 0. Praem.


