
HET DOOFSTOl,llllENINSTITIJUT VAN GEI4ERT

1828-1840

det doofstommenonderwijs dateert uit de tweede helft vah
B$DÍ n" 18e eeuw. Aanvankelijk was in dit onderwiis vooral de

fl,K!,! n"r..."taal belangrijk. sinds 7777 ondetvees in Leipzig
zekere Heinecke, de doofstommen ook in spreken' Het onder-
wijs in spreken is gaandeweg steeds belangrijker geworden en

i,i ae foop van de twintigste eeul^r werd het onderricht in
gebarentaal geheel verdrongen '
Ín Nederland dateert het doof st ommen on de rwijs uit 1790; bij
de wet werd het geregeld ín 7923'

Het lot van doofstommen' die in vroeger tijden van enige
vorn van onderwijs volledig verstoken warent was allerdroe-
vigst. Eeuwen en eeuwen lang werden zij beschout'rd als idio-
tei of van de duivel bezetenen. zeer J.ang werden zij daaroin

ook buiten een gemeenschap als de kerk gehouden' Door aIle
tijdeïr heen zijn er overigens mensen geweest die wel inzagen'
dat de rrstornheidrr een eenvoudig gevolg was van de doofheid'
en dat de geest van de doofstomme wel degelijk voor ontwik-
keling vatbaar was .
Ook Gemert heeft een pionier op het gebied van het doof-
st oÍnmen on derwijs gekend. Het was de conrector van de Latijnse
School te Gemert: Martinus van Beek, naar wie in Gemert de

Van Beek-straat is genoernd. De onderneming die Martinus om-

streeks 1828 begon zou uitgroeien tot het grote en bekende
Doofstonrnen-Instituut van St.Michielsgestel'

Hoe het begon

Martinus van Beek werd rond l8oo in Son geboren' Hlj ging in
Gemert naar de Latiinse School en in 1814 zat }líj er in de
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conrectorlhij *"" to.t"tn 
de Latijnse school . tÀ lf,z5 -;;; ;;;

cerlacus ;; ;"; ;;:: "t:":.van de sranmatrca en svnta:cis.

ï::*li l:*"ïiï' í:i"::::;ïfu ::rï*;,:"Íi"ï "i:Ï;i:r5a
T.1t bevohden, vornde in u" '., ju-ï"rl i.ï,onderwijsstelsel en leoa. -;:, -:_-'-" 

van ir Jaren voor hen een
tena oi ;;;;;";";;r,i:ff";t;:.:i(llt """';rn ri:"" "li"rii'jfets meer van dat llor

*:Í"Ï:.*;.ï'::1"":;i, ::';:;:'i:;'"1Í"r"ïi::';::"ï:"";:ll
ï:it"{2) : Ë;; ;;";-;:.::,;I'"::;ï:.i:: ï:.ll;:;l;;"j::r::;voor doofstonme kweket ing"" u""--iJ"";; ;i:r"" in het insti_l""t 1: Gernertrt. Dat boekje o""i""i""rï'llsen, die nuttise raadoewï.^-l'-;:-::,:'" )z eenvoudige les-
ontwi*keriis ;il";ï;:ï;ff: bevatten en enise "ig.,".,.De inteiding tuidt alr..rUo.t 

_i.i"; -il;d:" volst_r rrBeminde leerrins. rk heb dit
f , ;l;;*;" ;;"í:ï:1":rí ï: =tï.il,f:: ::.ï: :"ff : "*;:ii:
goede opstelr"r, t" ,"rll9en - 

leren en gij zult gewoon ra'orden

_" 
iet 

. 
a"i"isr: -fu;='"::ïiy." "i:.fl ; 

j"j;:.:;::j"""j;,'" j;;:;j":i
besri jpen en u cod en de. godsdí;Ë--;""i;ïen kennen en be_ï:ï:i: ëïu""l"ul!",3;u.rá ..;i;..;;..;;,,,1=á1i,,,.. serukkisreert en s""u-ï"Ji..-li"l""""ii"ïr":"*::ff:, ars gij braai

eer".i 
- 

;:_*;=ï:::."rqlge on de rwijze r.
Beacheiden begonnen nt""t' 

uttt 7 januari tà:z' or'-"l"""ttt
cenertse ;"";;i;;:; ï". 

het seven van ondenr,ijs aan vier
m"r" aagtaak--;;ï: .'n, 19"' na het afwerken van zljn nor-

;:1, riïu ;il":::f :j:i"":, :::;.i:" :,":. :;;.ï; j:í:ï:Fi:
;:::j:*#* ïÍli ii:'ir:t"li:":;;:;:l:l; srt;*{:li
r" a"t j".l'*."J 

"'ljjt.1lt 
d: 

.I:atijnse school verbonden breer.
gestetd:(3) --- "eurerllk v'd'l{ijmelenberg tot corrrector aan-

nadien dat de doofst ommen s ch ool van Genert
Het is ook paa



werkelijk opgang maakt ' 
om

breken en een Plaats kreeg
vanrrliefdadige en nutt i ge

zuiden des landsrr.

in 1835 dan definitief door tê
in het toen nog
inrichtingen in

zo korte lijst ie
het kathol ieke

In dat jaar 1835 werd de stichting van Martinus van Beek op

;; ;;".; gesteid. De doof st ommen s chool slaagde gransrijkl En

het g erneent ebe st uur van Gemert, de Provincie en de Pers be-

lrr.tá"r, zic?r hieraan bekendheid te geven' Hêt onderstaande

krantebericht uit de Bredasche Courant van 77 juli 1835 kan

hiervan noq getuigenis afleggen:

Vanve,ren ltet BestuuÍ der Geme€nte
d6 eene plaats I'n te ruin€n:

De doof st ommen s chool van Genert
ta1 leerlingen zou sedert 1835

roells(t^e den lstên Julv hacl altr_icr eene niet aIlêen Uui Lengêvone maar

têvens trL'ff€nde plêslisltêrd oil"i"' Ntc"" doofstoÍune klnder€n' djê in

':':;"'i;";;; 
- 
;;;;i ci ;i'"ii "u'i!', 

aoor dàn Eervaard€n Heer M' van Beek'

;;;";;;; i";;;i"ut,-on.teruiis sánoLen neLr'en' w€rden.door derr noos Eer-

"1,ï"à"1-,r"". rr. den Durlberdol,-eJ.i"r,"'"r." Apostoliek van het Bisdom

van ts-Irertosênbosch' na "'""i';iit 
zeer voraoenoe b€!'tJz€n.' van kunde

"i.t "1i.." in cre eoàsaÍenst' 'i'"i' ""r' in cr€ tatrl enz' tê hêt'ben afe6-
ï;;,-;;;-;"-;""sté r.com unie a{neenonên en ook hêt H'Yor''ser toee€-

à"-..". t"."""a" ,iizê verd cleze plegti6heid sevierd:-dê Eerv' H€er v^n

;:";"il.i;-i,;;;- 'i ii. r..':i",r"" à'"è o""'p'""* in aebdard€ntaarr uerke

;;r; ;;;; t..'",," à""" """.0e'i ""'au 
uir ïe drukken' doch vaarrn ziJnê

i'.iie. .'"a.."i.rien hen schenen te werhinder€n'
;;;;"à.t dutzon.rán arnschousers' die van kiid en ztJd arhler tê zamen

;:;ï".;;;;;;;.' van deze r'l"cirqrrei'r oossetui6en tê ziJn' z'rr hot
i:;:;:';";-i;i";; i""r,...r''Li"à";erken dên Heer van.Beek door d€

sDÍak€Ioz6 taal op aIIe gtt"Ëdt""" te weeA bragt; lle uÀrên di€p e6_

:::;-;;;; .."-a"1,"" ^à"Ë"r'riu""'a"" 'an are 'et 
voorbeêldisen

i iwer en cêduld d€ze onceiur;iÍ,,en zrch rer hartê neênt, €n hun zoo tlef-
àliiLu-i.iá"J.it, ,i.r' á"t ziirie 'rlsciPeren 

zaa onderhouden'
;;iá:^";i ;;-;J;imoe,rice on.reinernins van den Heer van Beek' en vtr hopen

ïii-rr i"-e."".".de in deze zoo t'oloirrrr'ike zaak alIê moseliJke onder-
;;;.;i;r in het vervors zaI gertieterr, bijzoídèrr.iik dat lrjl zrch in
staat norie Aestêl.t zlen een áoermatl_6 lokaal teÍ opnening der kitêkeLin-
;;; ;". ;" ;chaffen' vaardoor rlaaischiJnliJk rret setal zoude toenenenl
i.'""rli ;i.r "l;a""" 

r'"pu" dat ouders en voosden' die net de zorE van

doolstoflren boj-ast ziirr' e""'is"'i" zullen êárzeren die oPvo€dine €n het
;;;;;;1i"; aan ziiD párva"ra" toe te vertrouwen' D€ Hee! wan Boek vr'êns
i'i;;; ; á.". zee; 1olHaa''ris 1sr vindt trr het bêríustziin van vel te
áóu", tot hlertoe zrJn eênlse en SEootstê beloonin8'

Gêmert ziin iÍ1J verzocht het volsên-

cemeit' den 14d€n JurY 1815'

was gevestigdt I En het aan-
gestaag gaan t oenenen '
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Per 1 januari 1835 telde het instituut 11 kwekelingen; in18J6 waren het er 16, in rB.3? áo, i.'rgig 25, in 7839 46',telkens per 1 januari, en bii ae vertruizirrl naarst.Michiels_Gestel. op 30 septenber 1g4o telae het i".ira..a 46 kwekelin_sen. (4)

ln 7B3j was de huisvesting van de doofstomÍnenschool al eenprobleen zoa\s rnen in het krantebericht ti."rroo. kan 1ezen.zowe.L over die hui svest i n gsprobl eme., 
"r" oot over de finan_ciëte rniddelerr waarover de doofst omrn"r,..frooi beschikte wordtinteressante infornatie verschaft i.,,t t"f--irv.rslag, ïlopensden staat der provincie Noord_Brabant 
"n ae zaken van alge_meen belang' voorgekomen bij den staatsraad-Gouverneur ende cedeputeerde Staten der provincie, ;;;""" in den jarê!835....-..n

In dit verslag wordt onder het hoofdstuk rronderwUsI verrneldrrdat de Conrector der Latijnse Sctroof te eJmert, de Heer M.van Beek, sedert weinige jaren ae ,enstie.rende taak op zichheeft genonen om doofstomme kinderen t. o.,áervri5r"n en op teleiden, en dat uit dê deswege l"g"tor"., 
"uin..a"" is geble_ken, dat thans e1f kwekelinten zijne 1esse;*iqy*orrrn, waarvanvijf , die te cenert thuis behore", g""ii"-;"àerrn'i;s genietenen de zes overige bii eene weduwe aidaar in den kost zijn be-ste1d, !,Íaardoor het kostgeld,hetzij door ora"", of bloedver_

ïilail: hetzii__door plaatselijke 
""rt""t..."r,, en dat vooreen door den Heer van Beek zelve, uit gelden die hij aan_vankeliÈ tot onderstêuning van zijne i.,"icnting rreett beko_men bestreden wordt, en welke laaiste ,.i. g."ti" onderwijsgeni et .

Dat getar zoude waarschijnrijk toeneÍnen, indien de Heer vanBeek in staat werd oest1ld,, á, 
""r, à;;ï;";ï; lokaat ter op_neming der kwekelingen aan te schaffen, 

"., à"r" zaak heeftdan ook reeds een ond
het Departenent """ ;;;ï:;1"";::":";i:i""::":ï'":::";:::
verneur dezer provincie uitgemaakt.ll
hlanneer het Gouvernement gunstig nocht beschikkeh, zo be_sluit het verstag t.a.v.het aoofJt o.r.rl i., 

"i ia 
""a te Gemert,alsdan genegen te zijn 'n subsidie 

"ia"i.-""""rncia1e Fond_sen te verstrekken.
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Gevel von de vroegere doofstommenschool oon hei Binderseind'

Een jaar later wordt in de Provincia!'e BegrotiÏlg voor de

u""rri 
"r"rur, "chool 

van Gernert, inderdaad geld uitgetrokkèÏr.
;;;-;"" evenwel nog bijna .,riii i"t"tt duren- alvorens de doof-

;;;.;. kwekelingen in een testicht of tehuis verenigd kon-

á""-*"tu.", en áat gebeurde uiteinderijk niet in Gemert'

De ProvinciaLe Verslagen maken telkens nelding van rrhet

huis van eene !Íe dulÍe wá.rin de kwekelingen ih den kost zijn

besteldrr. Dit huis was van de weduwe van Walteris van Melis

n.f"gu.r aan het Binderseind langs het riviertje de Rips' Op

i"-ni""t"n."nd van 78J2 (zíe hierna) kan merï zien dat rt In

gr"àt ?t"i= was. lot aan de Franse tijd' was dit huis de wo-

ning geweest van de predikant van Gemert' In de voortuin
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vên dit huis, stond I

*j.;j":l.,lj:.;í:":ii^ ;!iti,i".ii"i:::"ïffi::":"ï1,"Ët,!i;
nateriaar daarvan o 

"oÏ.1:,-: 
tnto rokerr zijn, terwiil n"t ,i."i-

*e *roxt"to-il.'ïïlY""""tkt nerd voor de bouw van een nieu-

;:,::ff";:: ::l l:.:"":l 
van het doorstomrnen-instituut, is

't o""n,"hooi -""Ëà, ", 
"jl'"ff 

t;:;:"it:":"ï^:r ju a"t a" 
- 
àooil

was toen eisendom van_wirrei ;;j;;;"';:r;ll"rï"ilïrïï:"f:ï-ukant. Het was een huis overeenkornstig i!',r-i.nu 
"n het aan_zr.en vart de deftige famitie 

""r.r."-igïl 
"',

De onLangs overleden Iin het begin .tr.r., uur"o11te 
v' Eenbergen-swihkels kon zich de

:::i":: ïii :;ff ï: J;í: ;:Ï-"::"::;"*:i ;i: ::".: n"'n:. ;j": ;
net een park er voor 

de Prinzens was een prachtige villa
achter aà "iri" ;;;;" ;:..;:.ililll:::.let iastans.Àro,".,,.i

:;":;;.;:i;"."lttiï."il,net pand zeker het êelr en ander ver_
op kunnen naken dat 

".t-91"'9nt"n 
van 7832 zou nen evenrel

pi..trg.r.oià";"r;.";'' geen ingrijpende verahdering"r, h";i".,
gehuiavest was. 

de tiid dat de doofst onnensch ool daar
In dat pand wareh dê

;*i*"#:#.i1,!:ï:ï:"iï:.ï:::';:" ;:i i:i.:t::.Ë:
schoot wer* e";-;;;"i:",_iat ook in het sebouw van de Latijnse
huis van U.-;Uil:=;;nkeer les geseven wêrít toen het in het

Íi:l: n:. -;";;;;,;ï"ï:ii,ri"l"i;"*::;":i tri.i:"::ï:j._rrngen dan de Latijnse School)
De kosten
In het hiervoor geciteerde rprovincieverslag, gedaan in hetJli"""'ir?J:.ïii"r.ltol"l"hreven ";;;-';;il;:ten en uirsaven

rj:;i**i:i: ".F..:,i:H:,*:i.:"ï:il:;ij5 j: *j:.j::
tcrelce r in gei, 

-'ir-ï""ii"r9t 
1u -""1 ouders en fàrnilieleaen der

aeren niàt 
-i";; 

;;ï;";: 
de rarnilie van de kwekelins de nid-rn een plaatselijk armbestuur.
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P!ÁÍTECROIID vÀIÍ 18r2

(ov€!€6akon€t18 gegêvong ksils6t€lrdlnulltplea O€!ê!t S€otle L')

bof -êI8êndloó vên il6 g€Deenèe Gê&s!t
truie ea err -e1lenttoo van Mallê cespor vêa Eoutêrt
hui.e en erf -e1lendoo vea }Íerla ces!€l" vs'À doutelt
hu1s, schuur €D elf -t
il;'-- F e1'endo6nén van l{.d. vê]têrl€ ve! }í€1i3'
roêstuln J
blanitÊDuÍthuls -ólaêndloE ?sE alo g6!.€nte ceEért
ooestula -elgêniloD vs! do gênêêÀt€ CeEo!è

i
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Sedert 1835 deed ookzower in ró:e-"i,-iï r.Ër;"ï:l;t;"ii,nlïti",l het zakje.
tuut van Genert in a"-í.^,,ïI:: :"": het Doofstomnen insti-
i: 999:- ";l;;;""kk.;: ;ïï:;::l;"i::;;:1".' een bedras vanrn 1u36 '. 15o,_ bi j ter d,.;;;;;;;";:;..:"1":;:i"tril""n
Op 1 januari 1g3g warrtis waren 

"pg".rár"" ]' 3n--:1 tt"n-de 25 kwekeli
en 1g voor welke het i 

,oor_*"rn" t.a t"rinJ "neh 2 die gra_

::;' i:. 
".i:. ::::",ï:.:" i:;;;; "$;fi * ï"::Ï:i 

t;"#Ï ïHi:
#tï:.ffi:i:i;;ï"ïi:.rr:iil ï ï:iii:ï:r;::i:r ï"il;Í;
ue niddelen waarnede d

lï. * j, j 
;ii "ii"i,i"ï" j::r:ii:;;i ïi :.;;,;::. "i:ïi,::iiff :;t

;ï;",j;. Jjj., 
:"ili"illi;"íl; Íll; -"1' 

:, :;.;::;jtfï::=:;f l_

ProvinÈlf
der neest tlnutt i en l iefdadi i nri cht in qeh !r in de

fn de rAanspraak aan ,

:rj, ::;:Í 
";j ;iï:iii:*" ::i:i:l ;:t,,::";:;:ïtil I . ji,ff r:te Gernert, a"a i"i-""'ïlng vah 3 iuri 1838" rdordt trde school

s*r*ss**tx*ru**r;;m
uit 1839 dateert een b

i:.:t;Íí.i; 
"5:Í:;:.j:iï';:f,;:::i:3 

;:1..;:,::ff "t"::."1Ë:
speeld i" u" .iiïja=;:-lit, die eên voornarne ror r,""rt g.-
;::,':",.::t;:i::i- Hiiï:!i:i:ii. ;l"i:;:*:.;:;;:I::jj::ruer eens s.";;;;-;"=,:;:"ï;;.1:'i:if:ri:;:";r"n., l"ii"ï"ili
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yerbleef hij enige maanden in gevangenschap oXt beschuldiging
vaíl staat sgevaarl i jke publikaties.

Op 18 rnei 1839 bezocht hij de school van Martinue van Beek
in het huis aan de Rips op het Binderseind. Hieronder be-
schrijft hij zijn bevindingen:

MIJN ItEzoEK rN HDT cllsrrcllr vooR Dool'sroMl|EN TE GEMDRT'

Mcernaals had Ik van dlt .lesticlrt veêl gehoo:'d' rt íel'k ik moelllik
t""à. s"r"""-" tot dat ik bli €el€6enhê1d le Gênelt ko'nende' lD het
à"""r"i'rt"p van tvee vrienden' door tïe'te bevlnding overtu-iíl verd'
ii"t ".r.tà 

wat hier nijne aandacbt eekte' was de oPaerÍlí'dheid van

àeest, aie op aller aansezist te lezerr vas' ên Íe].ke tewens met eenê

ioo ,uair:. lloudiDA gepêard glÍrs als ne in êene de neêst
beschaafàe ionselinsen zorrdà xunnen venschen' Dit laatst€ viel 'Íiiin het ooe toên ik ondêr dctr hoo| eenen opmêrkte' die er í!e-
t"ir"".r""i.". uit;ac' àllerlei zotte kuien aalrlate eÍ van tiJd tot
trtá .." naar 6êIuid aaf. Dêze (weÍd mii sezesd) wss nos naar sêdort
."iis" a"eu. a'"., "" dlt voeade men cr b1i zoo vertoond€n zich btJ-
na allen bii hunne aankonst.
Daa. dê EerlNaaldi8e ondervli"er doofstoÍ!Íe aanwees' mêt
v-iên hii' eenlge veken geleal€n' eene reis in Belglë gêduan htrdt nafl
êên llee; van het s€z€lscr.ap hieruit atanlêidins, oÍr ol' tret bord aan
d€n muur hêt volsêndê v""rèt"r te schr-iiven: velke Plàatsdr !:9t 8rJ
op uve Íei5 ln B;rsiË sezien? ED .te doofstomne schrcef dadcliik op
cle 1ei dle Pl:ratserr' ir.lst in die orde' a1s hii dezêlve doorreiad
n"a. rIur,t ei; (""" 

".r'"""r 
aiu lleer llriders) ook God in BelÉrië se-

"ienr r,re"n, rvai tret antuoora' vaatom niet? -otrrdat God oDzistbaar is'
-ldas Gocl ook in België? - Ja - lJtraron? - Omd'lt God overal is'
Ilierna zaít ik <lienzelfcten doofslton e tlan a ilere dooÍstomnren onder-
vljs gevên. uiJ scltrêel op een bord' rt wclk voor hen lrinllr de vraag:
r'i't áij vrl"s""? Dn zii sclrr.oven op dc 1ei: ik kan niet vlicccn?
aoên wischte ik zelf cle ecrste letter van het woord vliegen uit' z'o
d'rt hêt woorstel was: kunt Íi.i lie.ten? En de doolstonmèn schreven: ik
kan Iiegen' OD ntiin voorsteL rerd nkuntt 1n Ímoogtr veranderd: Moogt
siJ lieeen? Dn zii antwoordden: lk maa niet lierjen.
i";".".i*" merktê 1ênand onzer oP' dat het tiJd verd o'í te 6aan etên'
De Derwaaldise ondersiize!' dicteeids door geb.iretr doofstomn'e:
d1ê }leet'en liaan oh twaalf uren eten' en deze schreef: die Heerên Saan

'tomtrent tvaa]"f rD.êrrn eten' op nij ê opme?kin/l' dat hij niet! Íottrrt 
'naar "ontrentn geschrêven had, liet de Eornaardi6e onderv.iizer hen

dtt dadeliik veranderên' Dan verzocht ik' om hed noalÍraa13 het vool.z€t-
sel (omtrent) te 1atên sclD.iJvo'' êrr vÍoe8' of hti hen óok êen ander
voorzetser van SeliJkê beteekêttis zoude kunên oPgeven. De Eerraêrdlge
ondeuwi.ize! wenktê dên êeiet aemelden doofstome' èn dêze dicteerde
(beteekênde) dooi Sebaren aan de aDdoren aohtêrèênvolsens de voordenr
,,."."".". bi.inu. tcrr nrrasÈe L-1.1. velke diê anderen ond€r eI-
k.rndê! onder het voorzetsel Íotntrentn schreven.
Zoo vêr weêt de Eerwaardisê Heer van Beek' door geba!ên' ziine doof-
stomnen te brengên. Ik nan afsche.id van denzelven en op miJÍê teru6_
rels over } etsene 1k geziên rrad nàdenkende zetde ik bti miJ zêlve!

Iloo oweÍtreft uu taak d€ pogina van dle vlizenr
Dle schaamteloo3 hêt nut van vanv.erlichtins pi]izen'
ziJ m.takt den mens tot diet' ten spilt der redeliJkhêld'
Gij maakt hêt diêr tot m€ns: Ziedaar het ondêlscheld.

-Á 4-
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rt
ember 1840.ook over de verhuizino ê

Er onrren, vê11 Gema-+ -:^1",1 
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neest geschikt zi jn.tt
Eind 1840 waren e van de 46 kweketingen, 35 gratis opgeno-
men, p waarvoor het volle kostgeld en 2 waarvoor het kost-
geld gedeeltelijk betaald werd (10).

In 1849 zou hêt instituut 77 kwekelingen telLen' terriil de
kosten sedert 1840 van fl. 4796,- gest egen waren tot biina
fr. 13.ooo, - (10).

Vanuit St -Michiels-Gestel ging in 1850 Rector van Beek de
Broeders Xaverianen te Brugge helpen, om een soortgel{jk in-
stituut in de Verenigde Stateïr te kunnen stichten.
De man, die in 1828 in Genert
bekende tt doofst ommen in st ituut
leed op 14 oktober 7872. (!!,

de basis legde voor het alom-
van St.Michiels-Gestelrr over-

Ad Otten

NOTEN

{1)
(2)
(t)

cerla.cus v.A.E1seí' De Gêschiêilenis van Ae tatiinse School van
cenert, uitg.188?, P.2'lO eí 271.

Martien v. aL.Wjjst' Seknopte Geschiealenis van Ceroert' 1 972'p. 12-tt'
Cerlacus v,d.!1sen, le Geêchiealenis Yan de tratÍnse School van

Ceoert' uitg.1887 ' I].2?4.
(4) Deze eegevens zijn verzaÍ0e1al uit ?Iov.31ed 1815 nr.88; ?rov'B1aA

1A16 nr.115i PÍov.31aal 1817 \'r.99i Prov.BlaË 18JB nr.90; Prov.
31ad '18r9 nr.1O?i Plov.B1adl 1841 nr.108.

(5) (e?karchief St.Jansr Onthoofaling - Registlrló l"leDoriele Parochiae
cenertanae (aaneelegd aloo? pastoor-deken v.8eek) ' blz.27.

(6) leze bewering kan woralen Sesiaafd aan ale hana van olaeleg'Lê be-
lasting op geboulren ' ÍeIke beAlagen vexÍdeIdl norden achte! e1k gp-
tou$ in de "Eerziene oorspronkef{k aansijzenale tafel t.b.v. }tet
kaalaster ingevolge dle wet van 1879n. Uit alit r.egiste! zou Den bo-
venilien àf ku$en leiiLen alat het huis vaarin in de leriode 1828 -
1B4O het doofstoEnenidstituut gêvêstigd ves, kolt na '1879 nog eea-
zelfd.e uiterlÍk had.

(7) Verefag nopens den staat aler P?ovincie Noo?tl-3rabanilt Sedlaá.n in
den jale í8r7. Prov.3laal. 1A17 \t.99.

(8) }Íaaod.bleA voor doofstoEnên, ío\r '1919 ' ovelSenoEen in officiêêI
Sericht iler kelken van GeDert (het Kerkklokie) 1919' blz.42A.

(9) f'bandtlad voo! loofstoEDen ' ío!.,1919, ovelSenoDea i.À het kerk-
klokje iaaÍ9at!8 1940' t12,5 en 6'

(tO) prov.al-aa 1841 nr.1OB en Prov'31adl 1849 rlx.64.
(tt) cerlacue v,d.El.sen, Gesch.v.ii.latijuse School van GetI.ett ' 

p.27t-274.


