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Het bestuur.van de kring .urenst all-e. Jeden en Ie-
i"rr'van di.t blad'een 4a1,ig en voor$poedlg nleuw-
j;;. Moge 1964 voor de be6efening van d.e heemkun-
de een vruchtbaar jaar ziJn"
Tot ons genoegen vift er nu al een evenement op
[""*f.ulOlg geSied.'te verme]-den" Wij kregen n1 enlge
iUa geledEn-van het Provinciaal Genootschap 1n.
len ilosch de med.edeling dat wij elnde 1964 een ten-
toonstelling 1n bruikleen kunnen krijgen. Door de

grote belan[stelling yas het helaas niet mogeliik
e;;;-"xposi[ie reedl in 1961 rLaar Gemert te ha-
1en-
Het onderwerp van d-eze tentoonstelling is: 'lDE
PRNHISTORIE VITT ZUTI.NEDERI,ANDIT " :

Verder komt er oo&. nog een 1ezLr.8e -
Dai zal er dit Jaar oo[ weer een jaarvergaderlng
Eefiouaen moeten worden. Gezien d"e vele werkzaam-
freden die deze meebrengt, llikt het- ons het beste-d.*r" 

vergad,ering te hoLden in februarl, -te*eljik
met de lEzing van de heer Van ,r"fi3?riestuur
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0nlangs }<regen wij ee4 rgclamefold'er in hand'en

or"r de [ourisT:-sche attrakties van Gemert'
De titel van dit geschrlft is:rrCommanderije van
Gemertrto In deze folder komen enkele meded^elin-
genvooroverdegeschi-ed-enlsvanGemertrwaarbij
fiU--toch wel eun viaagtekgn, zouden willen plaat-
seno

}esc}rrijverldievergeetzijnnaam_tevermel_
Aen, 

-teweert ni; dat Gemert doOr de Duitse Orde
g";ti"nt iso Alsof Gemert niet reed's bestond
ioorAat rle grde in Gemert bezlttingen'kreeg..Hij

"""*"iat 
ook, dat de helft destijds van Gemert
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aar. de Duitse Orde toebehoorde, maar vergeet he-
laas te vermelden, dat de and.ere helft l-ater ook
in handen van de 0rde 1s gekomen. Dat d,e verdere
geschiedenls van Gemert maar sunmier behandeld
rvordt is de schrijver natuurlljk niet euvel te dul-
den gezien het doel van d.e foldero

Er staat echter nog eerl bewerlng in over het
Gemerts dial-ekt die wij graag voor rekening van
de schrijver laten. Er staat n1. letterlijk:rrHet
Gemerts iliaLect is nogal afviijkend van de rand.ge-
meenten. Ie langdurlge regerlng van de Duj-tse 0r-
de -ten tijde van Napoel-on opgeheven- heeft ziin
sporen in het Gemertse dialect op vele plaatsen
achtergelaten, rl

Als de auteur dit zou kvnnen bewijzen, zouden wij
hem zeer dankbaar z1;.n" Yooralsnog komt ons dit
voor als een schone theorie ? een onwaarschiinljike
theorle zel-fs: zou d,ie ene kommandeur(en mlsschien
een paar rldders) noog verheven boven d.e nederige
dorpelingen, zulk. een geweldige invloed hebben
gehad op de dagelijkse omgangstaal van de mensen?
Bovendien betwijfelen wij of a1le kommandeurs Duits
hebben gesproken, Zolang niet vaststaat welke
woorden aIleen in Gemert voorkomen en niet in de
"randgemeentenrt valt er ni-ets met zelcerheld te
zeggen over die 1nv1oed. 0f het Gemertse dialekt
nogal afwijkt van andere dialekten in de omgeving
valt ogk nog te bezlen. Bovend.ien, is dat iets
b{jzonders? lrijkt het Helmondse dialekt ook nlet
erg af van de dlalekten 1n de omgeving?
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Door alleriel ongelukkige omstandigheden en druk-
ke we:rkzaamheden van de bestuursleden was het orr-
mogelijk de jaarlijkse excursle ee,rder te maken.
Het bestuur was clan ook aangenaam verrast toen
bleek d.at de leden ztch niet lleten afschrikken
d.oor de reed.s ver gevorderde herfst. De bus kwam
mooi vol. Teze grote belangstelling kon echter
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