Lil1ae;i J e!_ het Bestuur
IIet bestnur wil gaarne van deue gelegnirelcl gebruik !
:.'.1:,.y' on r'l l_e heenll'-uL11i gen tl -.,.cor.spóeCrg cn ::,.llf se.svol- 1963 toe te \,/ensen .
liet ligt in cle bedoeling dit seizoen nog trvee spt-e- ,
kers ult te nodigen.llr zijn r.eeds weer kontakten
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ï)o,rr allerf ei moe j lljkl,eden kon cl.e eei:,ste ledenvertacle rin*3 j.n I t ',,iintel'seizoen ec,.r's;t op lil trccember" gónoiideri v;orclen,De opkol.s t, ,'las 1,-reLiens ire-b s_l-ecl:rte v,ree jrr.ie I :il te g]'oot , maar j zoars c1e "/()orz-i ttorj o Ílr:ierkte .

g,eze.lschap nloet niet l.etel-,1 lna:iï' ge,,vogèi-, ,,vold.án".
ll:r. ije openin;i cl.oor cle voorzitter -/oer.iitl cle heer v.d.
',.'ijst uit iirniiem het rvoor.d o\rLtri. errille oirc'ierlre ctten uit
Ce ']enertse gescl-rÍedenis, Zoals te verv,,achten r,'iel:
-z.tjr, "Belrropte Geschiedeitls van Gemer.tii is .ondertlrssien al l<lassieli in de lion,mai-i,j erij- vrrst hij liet gell,-ror

''lir

,r/el te boeien.
Spreker hield bij zijn ltel,oog cle irooÍlcir;trrlrJren aaii
urit r.t1n ltierboven lqenoenci iverlcje crr vi-l-Lrie het gei'reel
3.an uet dirrgen, die hij blj zljrL werk aan tret Rijksarchleí' ii:L i s-He::to6ienbosch v/as tei"origelconen.
3prekeride over de naam "Gemertrr nierkte sprelcer oD
Cat irij wel, trelan6 lLeclrtte aalt liet f eit dat ór' r'o.tdon
G eir:elt zorreef 1o-namen voor.lcomen : Boelrel, Veghel iian,
c1e1, ;iar'1e-Ri>:te1, Oolr zag hij r.ie.l_ j ets in de rreroncj.erste-i lin;1 \ran de iteer lSprenger de Rover t11e ver.ba:ld
zo4kt tussen d.e namen .,ran nrp eir liernert (Dr J" de vr.ies:
ItylroJ oglscli l.roorde:rb..-'e1r, airl.ir t,r. 6 hl.t:, B2 Ilr"thepe
i:r ',134 en alcte (i. d. 1249 Gerrrcr- tiie ) .
Over cr.e trja vóór 1249 ïà-r=Fi'-v,trt Gemert betreft ,
v;eirrig tc zeg,gen. Tot nog toe hebben cle ]re.ren at.cheologerL cle spade nog slecl-its spaar za.am geiranteercl irr
ofizo schone .\l.en,ee:rte , Misschien kornt dat nog v,'el,
i/e1 ncende l;preJ<er te mogen zeggen, dat de l,lortel
een van cle oudste rlelen van Gemert is; deze naam
rvorc.it narnelijli reeds vroeg en zeer vaak genoemd 1n de -"
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spreker merkte op dat de schelding van de Gemertse
parochie van de Sakelse rnerle te vàrlc]Írren
wái.s clool
het streven naar onafhankelijkheid van de Duitse
or'r'l

o

(zoals bij de d iscr-rssie bl.eel< vrilde patcï Lof f eld
r.ri-c-' .li ::;"3::'.ll: lcggen op "pastoial,:i y:,rtie.,ren),
rnteressnnt v/as ool.: dc uÍtó enz,ettirig. over
dor.psbestulr van vroeger, ])e scha.penbanlr*oeÍ'enciehetfunicties uit die nu zijrL overgenornerl cioo:' " sp.eclalis;teïir.
zÍj hield zrcrt ]1arïe1rjk be zt g met bestLrur-,
,ucirtspr'aak en ]iet v,'erk van de 'belle.nvloorrti.p;e rrot:lris.
9u . borgemees ters v/aren vroeger de beleisting;irL:icrslater rrerden de belastin6len vJeer ver.pacht àan cler*
den. Een lnteressante funl:-bie k,as oolc clie van
"peel-neesterri , d-1e in andere tleneerlben ni et ve'el
voo:rkomt, De scheprenbank .rergaclerde clilrv;ijl:; in een
herberg or' bij de sclr.epenen iltuis eïl soms op het
kasteel-. De meest sensa't lonele taak was vrel de cr1minel-e rechtspraak: on1;hoofding en ophanging lrvra_
men ook 1n Gemert voor. Daar Gèncrt èen vri;ó heerlljlihei<l v/as, kr^,ametl er nogal eens uj t_Leve::ingskrvestles voor; neestal wercl nlet uitgelcverd,
protestantse
cle
íiemeente is nog v/einig gepu9yu"
bl1cecrd, hetgeen sprcker zeer jammór voncll
Tenslc,tte behandelcle cic heer Van der \,/ijst nog eirige losse ontlerrue"r' jlen , zoa"Is arbeicl
e
ontsnann i ng
-.-' n -'rznl
l,...,.^L-,.-i
l,^t^], ^.,.',.---*-l- -----.
v ur-K.sge
rlrutKen,
brort\.ler.tjerr
en he:r:trerljen,
1lnnenin-'
dustr.ie, 911.den, het Geiner.tse hagelkruls aan. de
Oudestraat, het Jir,i-ri.sbeeld aa:n "te lll-oinert', ( l;orns
oolc genoemd aan ril)e Iel lenoordii of o.itTt lDe landelaarr'. ) , cle si.nt-Iiicolaas-stoir, het siirt-Jo 2:e[\*
keske, cle klvezel-s etc.
lJ- À^ *è".-^
r
t',Ja oe paLrze -Las de ]reer Yan der iitjjst ee]1 g:root aan_
tal namen voor van huizerLrherbergenrveld.en net
l/ij hopen, ciat iilj ct-eze lcot_\relmelding van jaa:rta1.
lektie nog eens ,;,al- pr-i.bliceren
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J.Vos, sekreta.ris.

