
JAARVERGADERING vAN oNzE HEEMKUNDEI(RING OP 11 }IAART
1968.

Toen onze Voorzitter de vergad.ering in de bovenzaal
van HoteL de Kroon opender waren er circa 20 personen
aanwezig, Behalve d.e leden nocht hij ook begroeten de

spreker van deze avond, d.e hr;Bertus van der Zand'en uit
Sl. Oedenrode. Daarna bracht de Secretaris het jaarver
slag uit over het afgelopen iaar 1967, Ilieruit b1eek,
d.at er ! led.envergad.eringen waren gehoud.enm lraarin o.a.
gesproken werd over orgelbouw en orgelbout.rers in Noord.-
Srabant d-oor de hr.v.d..Harst, over Chirurgijns, d'okters
en ziekten i.n d.e oud.e tijd d.oor dr.Knitel en over mid-
deleeuwse bedevaarten in en vanuit Noord-Srabant d.oor
d.rs. Knippenberg. Tveemaal liet cle filndienst van Es-
so ons genieten van enige nooie fi1ms. In Gemerts Heem

is hierover meer geschreven.
Er werden 9 bestuursvergaderingen gehoud-en, wa&rop

d.e verschillend.e te voeren aktiviteiten werden bespro-
keno Zo kwan d.aaruit voort een bespreking met d.e be-
sturen van de buurtverenigingen Deel en Pandelaar oYer
restauratie en onderhoud van het keske hoek Deel-Pand-e-
laar-Kruiseind, De heren bestu::::s1ed-en hebben een col-
lekte gehouden, d,ie circa f 9A,-- opbracht. lnmiddels
zijn er ter bescherming van d.e beelden ijzeren hekjes
aangebracht I we zi1n er echter nog niet in geslaagd' een
geschikt beeld te beme.chtigen van l,foeder Anna. Het 3e-
stuur bliift echter zoeken.

Verder is er schriftelijk kontakt geweest met het
Gemeentebestuur van Gemert over het verplaatsen van de

keskes langs d.e Hand.else Dijk; enige van d.eze keskes
vormen namelijk een hind.ernis yoor het verkeer op deze
weg. Aan ons Bestuur werd door B & W ad-vies gevraagd'
over het voorstel van het Kerkbestuur van Hand.el 0m a1

deze keskes te verplaatsen naar de bossen achter het
processiepark. ons Sestuur was het d.aarmee niet eens"
Ond.anks veel heen en weer geschrijf tussen het Kerkbe-
stuur van Handel en B & W van Gemert is men nog niet
tot overeenstemming gekomen.
In d.e bestuursvergad.eringen is verder aan de orde ge-
weest het organiseren van een tentoonstelling van zuid-
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Nederlandse schilderi-jen uit tle zeventiend.e eeuw. Ve
hebben hierover kontakt opgenomen met d"e Rijksinspek-
teur voor Monumentenzorg in Den Haag. De kosten d.aar..
aan verbonden - rneer d.an 10O0 gulden - tleken echter
zo hoog te Iiggenrd,at deze onze financiele draa,g-kracht
ver te boven gaan.

Er werd.en in het afgeiopen jaar i.;,ree excursies ge-
organiseerd; d.e eerste naar het natuurreservaat ItDe

Groote Peelrr bij Ospel met daarira een bezoek aan Evo-
luon in Eind.hoven. Dit r+as eell zeer interessante reis I
d.e rustige weidse Peel met de oude peelwegen, de afge-
graven turfkuj.Ien en de talrijke vogels was voor de
bezoekers een openbaring, De tweeCc rejs op 15 sep-+ern
ber 1957 ging naar l,tidd.clburg nei zijn vel-e' prachtige
gebouwen uit de mid.d.eloeuwen" Een uit.:cerig versl-ag
hiervan is te vrnden :i.n nr'" 28 van Geir.erts IIeem. De be-
langstelling voor d.eze beio,e excursi-es was Janrner ge.-
noeg erg gering,

fn het besiuur a/an onze vereniging kwam 66n verande*
ring, I\[e j "]l.v'. d"Laar tri'o€g ontslag aIs bestuursl-i C; in
haar plaats werd Wiilem Vos gckozen.

De jaarli jkse studied.agerl van Brabants Heem iri Box.
tel werd.en ock di-t jaa:: weer bijgewoond dor:r enigo be-.
stuursleden, r,raarond.er d.e hr.Lt. d,e Wit, d.ie al sede::t
jaren een trouw bezoei<er is van deze d.agen, Hij was
ook aanwezig bij het Werkkamp van Brabants Heen, j-n

augusbus van 1957 in Nieuwkuyk gehouden. Een verslag
hiervan is te vinden in de nummers 28 en 2) van Ge-
merts Heem. Ook werden vergaderingen bezocht van onze
zusterkringen in Aerle-Rixtel en Helmond. Ook bl; d.e

d.odenherdenking op 4 nel, de receptie bij het 25 iarig
priesterf eest van onze d.eken, A.v.0ort en bi j d,e pro*
motie van onze harmonie naar de Yaandelafdeiing waren,
eerl of meer bestuursleden aanwezig. Verd.er mag hr:r
niet onvermeld blijven het huweiijk 'ran onze Voocz.it-
';cr d.e hr,, L., Bekkers met ons ]id., I/le j " B. v" Ornmei'en op ?
d.ec" 1967. Het hele Bestuur was op ,le .i.'ecepti-e aanwezrg
waarbij Ce Secreta.ris onder een passend. woord een bcck
over architeltuul al-s caCeau aanboocl"

Ons b1ad. Generts Heem verscheen ook dit jaar veet:



vier maal. fk wi1 ne gaarne aansluiten bij d.e oproep
van onze Red.acteur, d.e hr.M.v.d..l{ijst in nr.2l van Ge-
merts Heem om aand,acht te schenken aan een van de ver-
schillend,e heemkundige stud"ie-objecten, die aldaar hror-
den genoemd.. Verd.er wil ik hier namens het bestuur
gaarne hartelijk d.ank brengen aan allen, d.ie op de een
of and.ere manier hun tljd. en moeite aan ons b1ad. be-
steed hebben en yooral aan d"e Red.acteur, d.e hr. Itlartin
van der Wijst, die niettegenstaand.e hij buiten Gemert
woont, toch zljn tijd. en zorg aan ons b1ad. wi} blijven
geven.

Bij het afbranden van de Voortse Hoeve Ln 1955 ging-
en de meeste boeken en tijdschriften van onze kring
verloren, o.a. a1le jaargangen van Brabants Heem en
Brabantia. We kond.en dit jaar Brabants Heem weer volle-
dig maken en Brabantia op 56n nummer na. Van belde
tijdschriften ontvingen we van de Abdij van Heeswijk
een groot aantal ontbrekend.e nummers cadeau. Ook de
verzamelrng aanzichtkaarten van Gemertse gebouwen, stra-
ten en personen kon weer word.en uitgebreid.. Hetzelfde
gebeurde met de diars, die de hr.Willem Yos naakte van
gebouwen enz. van Gemert en van oud.e kaarten en fotors
Te zijner tijd. zulIen d.eze d.iars in een led,envergad.e-
ring worden vertoond..

Circa drie jaar geled.en werd- d.oor het Gemeentebe-
stuur van Gemert aan het Bestuur van de Heemkundekring
ad.vies gevraagd voor een aantal nieuwe straatnamen. fn
de raadsvergadering van 2'l juli 1967 zijn d.e geadvi-
seerde hamen voor het grootste gedeelte overeenkomstj-g
ons ad.vj-es vastgesteld.. fn het nieuwe ad.resboek van Ge-
mert zijn aIle namen van oud.e en nieuwe wegen opgeno-
men.

In het afgelopen jaar werd. d.oor d.e l,{inister van Cul-
tuur, Recreatie en nriaatschappelijk werk de monumenten-
lijst voor Gemert vastgesteld,. Ook hierover was d.oor
het Bestuur van d.e Heemkundekring in 1)66 een ad.vies
uitgebracht. 0p d.eze lijst staan het kasteel, d_e kerk
van St, Jart, de boerd.erij d.e Blauwe Kei op Boekent en d.e
Armerhoef in d.e Kromstraat, d-e molen in d-e Deel en d.ie
op d.e Oudestra'at, het St.Teuniskapelleke in d.e Deelrhet
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het eerste keske met het Maria-beeld op de LotltLerCijk,
d.e kapel van klooster Nazareth aan het Bind.erseind, d-e

kerk van 0.L.V.van Handel en het Esd.onks kapelleke.
Het aantal Ied.en van onze kring bed.raagt op het ogen^

blik 85 personen.
Een van d.e wensen, uitgesproken in het vorige jaar*

verslagrbegint voor een klein gedeelte in vervull,ing te
gaan, rro1. het boek van Pater Loffeld. over d.e geschied.e
nis van Gemert, 0p 21 mei 1)61 schreef hij, dat hij een
vijftigtal gebypte vellen had. klaar liggen over de ge-
schied.enis van de command.erijenrd.ie tot de Balye Aiden-
biesen behoord.enl hierond.er valt ook Gemert, zod.at een
goed. begin gernaakt kan word,en met de uitgaye van d.e ge
schiedenis van Gemert.Waar en wanneer d.e publlcatie zal
plaats vind.en, is nog niet bekend.

Door het artikel van Wim Vos jr.in Gelrerts Heem nr.28
de Tilrfstultgave varr 1967 is d.e stud:-e van het Generts
d.ialekt hreer r^rat uitgebreid.

Tot d"e wensen van het Bestuur blijl'en nog altijC. be-
horen een oudheidkamer annex museum, d.e restauratj-e van
Ce molen 1n d-e Deel(zeer hard. nod.ig)een tentoonstell-ing
van Gemertse schild"ers en oud.e gebruiksvoorverpen, hr:t
herstel van het wegknus bij d-e Land.bouwschool en ten
iaatste een beter bezock .,"an d"e 1ed.en aan d"e vergarle:'j-:i
gcn en lezrngen en grote: r d.eeltrame aan d.e excursies.

Zoais belcend, zaL in verband met de uitbreld.ingsplan-
nen van Gemert de boerd.erijrtHet Slutjeil in d.e Deel moe-
ten verd-wi jnen. fn dit huis is rond. 1475 Joris van
Lankcveld of L{acroped.ius geboren, een van de g;ootste
letterkundigen van zijn tijd.g dat gebouw moet omgeven
zijn geweest met grachten.Pater Loffel-A en ook onze Re-
d.akteur }/i.v,d. Wijst hebben er al eens op gewezen, dat
het goed. zoa z4n d.aar eens te gaan graven om te zienrof
d.ie overlevering van grachten en volgens Pater Loffeld.
ook van onderaard.se gangen op waarheid. berust. I*1ogelijk
zouden er nog interessante gegevens voor d.e dag komen
Ik d.acht, d.at het ook goetl zott zi7n, d.at d.e ged.achtenis
van de grote Geraertenaar Macroped,ius behalve door een
straatnaam, nog op een and.ere wijze levendig zou word.en
gehoud.en. Ik geef d-it id.ee aan bestuur en led.en ter
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overweg:ing. Met een d.ankwoord, aan allen, die op een of
andere minier hun medewerklng hebben gegeven aan het
werk ]ran onze Beemkund-ekring, werd het jaarverslag be-
sloten.
rn verband net de opmerking in het jaarverslag omtrent
het bezoeken van de vergaderingen en het deelnemen aan
excursies vroeg: d.e hr. Marg6s om de convocaties voor
vergaderingen tijdig aan de led-en te d.oen toekomen, b.v.
een dag of tien v66r de vergad.ering; d.it in verband. met

e,rentuele andere plannen der leden. Ook van andere leden
is een dergelijk verzoek bii de secretaris binnengeko-
nen. Gaarne zal het Bestuur net deze wensen rekening
houden.
Daarna bracht d.e Penningmeester zijn financieel verslag
ult. IIet batig saId.o was zodanig, d.at het verlies over
1)65 geheel kon worden opgevangen; over twee jaar gere-
kend. was er een batig saldo van f 6Z14r. Door d'e kas-
commissie waren d.e boeken en bescheid.en over 1966 in
orde bevondeni voor de controle over het jaar 1 957 wer-
den door de voorzitter gevraagd. d"e heren J.Rooyakkers
en ll. Slits.

Vanuit de vergad.ering werd gevraagd, of er iets op
te vinden zo:u zlin om de molen in d.e Deel te herstellen
en of de gemeente Gemert en de vereniging tot het be-
houd van molens hierblj kond.en worden ingeschakeld. De

hr. L.Bekkers, onze Voorzitter zaL zich, om te beginnen
ln verbinding stellen met de ei-genaar van de moIen, de

hr.p.Gerrits uit de Dee1. Het Sestuur kan dan eventueel
een schrijven richten aan de vereniging voor het behoud.
van molens.

De Voorzitter dankte de secretari-s en Penningmeester
voor hun verslag. Rest nog te verrleld-en, d'at op deze
vergadering ook aanwezig waren twee -]-eden van het Be'.

stuur van de Heeurkund.ekring uit Aerle-Rixtel en 66n lid
van het Bestuur van de kring Seek en Donk.

Na d.e pauze gaf d.e Yoorzitter het woord aan de hr.
Lamb. v.d. Zanden uit St,Oeden::ode, d-ie de avond verd'er
vulde met zijn programma 'tBrabants Bontrr. De aanwezigen
hebben er zeer veel plezier mee gehad. Tegen half 12

werd de vergad.ering gesloten.
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