
Hoo gevoelig dc Hoogmogende Hcren der
Staten Generaal \yaren.

Op 26 september .1637 tekende de sircretaris Theodorus de
Matthcls een verklarlng van de schepenen der vrlJc cr nGU-
trale heerllJkheid Gemert, de heren Maximiltaan Bardoull,An-
drles MlchaertsrDtrc Ansem Genen,Aert Peeters Verhofstadt en
Jan Aerts.Illeruit bltJktrdat voor de schepenbank waren opge-
roepen en "ln propfe plrgoneu el.Ju er6chenen ende gecompa -
reert df eergarne Sr.Johan BLecx eude Irtr,Theodorus Dematthels,
respective Schoutent ende Secretarls der voorcchreve[ heer-
LicheiJt'r en dit weI op verzoek van de heer Commandeur. Dit
was ln die tlJd Ulrlc van Hoensbroekrdle zlch met aIIe nacht
verzette tegen de Staten van HolLand, dle de yriJe heerlljk-
held Gemert onder hun machtsgebied Sllden breirgen, bewerend,
dat Gemert tot de MeiJerLJ behoorde. Deze comnandeur heeft
later een Judas-ro1 gespeeld, zoaLs van'den Elsen schriJft:
want hij heeft ult persoonllJke rancune Gemert aan de Staten
uitgeleverd.

Het schiJnt, dat.lepand de Stat6n had laten weten, dat de
Commandeur l.n een onderhoud tuet tr{r. Jan, gevezen secretarls
van de heerlijkheid Nlstelrooy zlch ln beLedigende zln had
uitgelaten over de hoogmogende heren en dat hiJ hen met namet'keescoopei's" had geuoemd. Ofschoon Gemertrzoels gezegdrnLet
onder de macht van de Staten vlel, vond de Conmandeur blJ de
spanilng, dle er tussen hen en de heren bestond, het toeh
bllJkbaar volLlger om uet hen ln goed6' verstandhoudlng te
bllJven en ze nlet onnodig te kwetsen. EtJ ntldle dearou dle
beschuldtglng offlcleel weerlegd zlen. Zodoende zlJn de
schout Sr.Johan Blccr en de secretarls !i[r. Theodorue De+
natthels. op 25 Septenber 1637 persoonllJk naar Nlstelrooy
g:egaan om aan Mr, Jan te vragen of het wgar was, dat de Com-
nandeur in'een gesprek, dat hiJ tn n€t,van dat Jaar uret hem
in Gemert had gehad, de Hoogmogende Heren had beiedtla-en ot
hiJBetnaunehetwoord,.keescoopers''hadgebquikt

Iltr.Jan verklaarde "ten voorgesetJde ttJde Beene de, minste
lnlurle vari de voornoeopte Heeren Stiten den voorgeschre-
ven Heere cormandeur hooren segghen ofte noemen t'te w6ben
lieescoopers ofte daer vd,n geen acte aen den'Heere 6ntf.dnger
Gans te hebben gegoven"
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De voornoemde Schout en Secretaris verk;lagarden-ohder ede
dit persoonrrjk te hebben vernomenrvi+ werke vei-klarlng een
acte yerd opgemaakt, die vbn het seheienzegel'v€rd''vooizren
en op.26 september 163? door de secreiarts w€fd $etekencl.

r 'iaarvcrgaderiirg van onze krlng
,:

Op maandag 9 januarl 196?-.had ln Hotel :de Kroon.de Jaar-vergideri.ng plaats van onzei fidenkundeliring.' Jaramer genoeg
was er maar een klei.n aantatr'leden aao*crig.' op deze verga-
dering gaf de secretarl.s een uitto'erlg Jaerve4slag over de
gebeurtenis'sen van het Jaar tg66 . HiJ vermeldde hierin defeestelljke viering van het 2g:3arig beotaaD vg,a oDre Frlnsa1s een der merkvaardlge felten. rn Januari 1g66 werden de
vacante plaatsen ln het.bcstuur , ontstaat'r door.de dood van
de hr. van der velden en het'vertrek van l'r.vosraangevurd en
de'functles opnieuw verdeeLd. rn Juri werd een exlursie ge-
naakt.naar het OfGnluchtmuseum BohriJkrwaaraan door 1z Leden

De eerste taak van het nleurve bestuur c,as advles uit te'
b1er]g.en ovei"d'e voorlopigo liJst van nronumenten in Gemert.
Hteiaa.r-r zijn door het 'bestuur enige vcrgaderLngen en twee
zondagrniddagen besteed. verschirrende gebouwen en boerde -rlJgn 19rden van binnen,en van buitEn bezlchtigd en naar
aanleiding daarvan werd het advLes aan: het Gemeentebestuur
van Gemert vastgesterdrwaarLn o.a.verzocht werd aan de defi-nitieve liJst nog toe te voegen: de Arnerhoef, gelegen in
de Kromstraat, de kapel,van Handerrde kapel .r.r, tlooJter Na-
zarethr'de beeldengroep 'be vlucht naar Egypte', op den Heuvel
en dc keskes aan het stereind,hoek Deel-pandelaar en het st.
Annakeske. rn de gemeenteraadsvcrgaderlng'van z-r..--rii,i
werd het advics van onze Heemkring aanvaard.

Een van de wensen van onze krlng'stns in 1g66 in vervul-
11n9, nanellJk het herstcl van de st.Tunniskapel in de Deel,
waarop door ons bestuur hcrhaalderiJk was aangedrongen.

Het keske hoek Deer-pandelaar werd opnieun geschilderd en
de beerden werden schoongcmaakt;or zurlcn voor de beerden in
de nissen hekJes worclen aangebrachtrom beschadigtng;rzoals in
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