
d.e Dr. Ruhe nog eon aaatal.- zeer intoressante d.tats d.ie zijn
verhaar overtuigend. illustreerden. De talrijke vragen lran d.e
vere berangstellenden bewezen'dat d.e lezing zeei in de smaak
was geva11en.

W. J. Vos.

ATGEMENE LEDEI,IVERGADERING, tevens feestvergad.e-
ring, VAN DE HEEMKUIiDEI(RING "DE K0MMANDERIJ GEMERT,, bij ge-
legenheid van het ZTLVEREN JUBTTEUI'I van de kring op aona6r-
dag 28 APRIL 1966 on half zeven rs avonds in ae bovenzaal
van Hote1 De Kroon

Deze bijeenkonst storrd geheel in het teken van
d.e herdenking van ons zilveren jubileum. verschillende keren'heeft het bestuur hierover vergad.erdrom te.bespreken,op we1-
ke nanier ons 2l-jarig bestaan het best kon worden herdacht.
uiteind.elijk kwam nen tot het vaststellen van een programna
dat het volgende onvatte: 1) een Brabantse koffietafel; Z)
een spreekbeurt van Pater Ed"Ioffe1d en J) het vertonen van'het Gernertfil,apje van de Heer P.Schoofs, alhier. Na overleg
met de betrokken personen werd - d.e feestvergadering vastge-
steld op d.onderdag 28 april 1966 in Hotel de Kroon. Tevens
werd besloten een jubileunnummer uit te geven van Gemerts
Heem net o.a. bijdragen van onze ere'.':orzitter, burgemeester
cle Bekker, onze voorzitter L. Bekkers, deken J. van d.en 'i{euve1,
Pater Loffeld en Ir{.A. van d.er Wijst. De secretaris zou een
overzicht geven van de gebeurtenissen en activiteiten van
d,e eerste vijf en iv,rintig jaar en tevens d.e publicaties in
de kranten verzorgen.

En zo kwamen dan op 28 april aI degenen, die
zich hadden opgegeven, ruirn 60 personen, in de bovenzaar van
Hote1 De l(roon bijeen. Enkele leden, die zich had.den opgege-
ven, moesten tot hun grote spijt tregeas siokte of om andere
red.enen verstek laten gaan. De net .Brabants bont gedekte
tafels bodenrvoorzien als ze waren van de beste voort6reng -selen van onze Brabantse grond, een feestelijke aanblik.
Voorafgaande aan d.e eigenlijke koffietafel werden er per
persoon twee brand.ewijntjes met suiker gep.resenteerd, d.ie



goed in de smaak v-ie1en.: De vo.ofzitter roocht tot zijn grote vfeugde de

aanwezigen,van harte welkom heten, waaronder de oud-kapelaan
van Gemert J Stcking,thans rector in Tilburg, Pater Loffeld,
de spreker van cleze avoncL, Deken J, van den Heuvel- en enkele
raadsled.en van Genert, nl" de heren Hord.ijk, Huberts, it{aas,

Svrinkels en van Breukelen, tot wie hii speciaal dankwoord
richtte voor hun belangstelling en ondervonden steun.
Later verschenen nog op de vergadering onze erevoorzitter'
burgemeesterlde Bekker en de wethouders A.Jaspers en J.Beek-

- mans. \Ierder waren aanwezig afgevaardigden van de Heemkunde-
kring uit Aarle-Rixtel en I'levr.v.Gameren' d.e echtgenote van
Klaas van Garnerenlz.g.,die tn 1956 onze krinE mee heeft he1-
pea heroprichten

De intussen binnengebrachte spijzen noodden tot
eten en na het tafelgebed. werd hiervan een nlim gebruik ge-

'''mhakt. Er was ruime overvloed. van al}es, ais zult, worst en
.ham,' bestellen, boqremik etc. en alles was van goede snaak
en 'kwaliteit.' ITa de koffietafel gaf na een korte pauze de

voorzitter het woord aan Pater Loffeld voor. z tn aangekondig-
de lezing over Gemert. Spr6ker wilde een en ander vertellen
over Gemert rond l2OO,omdat v56r d,ie tijd geschreven bronnen
ontbreken Tot de 12de eeuw is d.e geschiedenis van Gemert
praehistorisch en al1een te achterhalen uit c1e opgravingen
Ln vondsten, die enige jaren geleden gedaan zijn in de I(ra-
nenbraken in Dq i'fortel l[re weten hieruit, dat er rond 10ooo
jaar voor christr.rs hier nomad.en zi jn doorgetrokken. uit het
opgegr.aven urnenveld bliikt, dat in de achtste eeuw voor
oii"- jaartelling de akkers hier in cultuur waren. Een en

ander-zal Paterloffeld. uitvoerig behandelen in het eerste
hoofdstuk van zijn boek over tfDE Commanderij Gemertrr'

ini hierin worderr nl. bii d,e verkoop .van het goed ster{e
se1 aan de tryi11i"t'en van Averbode in Belgiti als getuigen ge-
noemd..;de gebroeders rilillero 9n |utger,Y?orl*To rflannen van Ge-
mert'bn neven van de heer vah Heeze, die het goed. verkoopt.
(Zie hierover het artikel van M.A. Y.d..trfi jst in Generts Heem

ni Srseptembe.r 1962) Meer krinlen we over Genert te weten ko-
men uit verschillende oorkor,den van de jaren 1249 - 1366.



goed in de smaak vielen.' De yooizitter mocht tot zijn grote vreugde d.e

aanwezigen van harte welkom heten, waaronder de oud-kapelaan
van Gemert J Stcking,thans rector in Tilburg, Pater Loffeld'
de spreker van cleze avonrl , Deken J. Van den Heuvel en enkele
raadsleden van Gerilert, nl . de heren Hordijk, Fluberts, it'iaas,

suiinr.ers en van Rreukeren, tot wie hii speciaal dankwoord
richtte voor hun belangstelling en ondervonden steun.
Later verschenen nog op ae vergadering onze erevoorzitter'
ur"g"*"uster de Bekker-en.de wethouders A.Jaspers en J.Beek-
mans. verder waren aanwezlg afgevaardigden van de Heemkunde-

krinq uit Aarle-Rixtel en I'tevr.v.Gameren, de echtgenote v1n

Klaas van Gameren,z.g.,die tn 1956 onze kring mee heeft hel-
pea heroprichten.

Deintussenbinnengebrachtespijzennooddentot
eten en na het tafelgebed werd hiervan een z'r.rirn gebruik ge-

'-'maakt. Er was ruime overvloed van alIes, aIs zult, worst en
.tram , bestelIen, boerenik etc . en al les was van goed.e snaak

en 'kwalite it .' IIa de koffietafel gaf na een korte pauze de

voorzitter het woord aan Pater Loffelcl voor z'n aangekondig-
de lezing over Genert. spreker wilde een en ander vertellen
over Gemert rond l2OOromdat v66r d.ie tijd geschreven bronnen
ontbreken Tot ae iZae eeuw is d.e geschiedenis van Gemert

praehistorisch en alleen te achterhalen uit c1e opgravingen
in vondsten, die enige jaren geleden gedaan-zijn in d,e T(ra-

nenbraken .in De llortel ln/e weten hieruit, dat er rond loooo

;ru" "oo, 
ctr.ristr-rs hier nomaden zijn doorgetrokken. uit het

opgegraven urnenveld bliikt, dat in de achtste eeuw voor
onle-;."rtelling de akkers hier in cultuur waren. Een en

ander zal Paterloffeld. uitvoerig behandelen in het eerste
hoofdstuk van zijn boek over ttDE Commanderij Gemertri

Met een acte van 11?2 gaat Gernert de historie
'in; hierin wordeF nI. bii de verkoop van het goed. sterie

="i ,rn de lilitheren van Averbode in Belgiii a1s getuigen 8e-
noema:de gebroed.ers rilillem ?n Rutger,voorname mannen van Ge-

mert en neven van de heer van Heeze, die het goed' verkoopt.
(Zie trierover het artikel van M.A v.d..ltli jst in Generts Heem

ir-g,september 1962) Meer kunnen we over Genert te weten ko-
men uit verschillende oorkonden van de jaren 1249 - 1166.



' , : : Pater Loffeld weidde daarna uitvoerig uit over
d.e stichting van de Duitse 0rde, die begon gedurend.e d.e Jd.ekruistocht rond 1190 biJ d.e belegering van Acco in palestina
De leden hadden de plicht de verd.ediging van het geloof te-
gen de i''loslins en a1s speciale taak het verzorgen van zieken
en hen, die in d.e strijd gewond waren geraakt , zoals ook het
geval u,ras met de leden van de orde van sint Jan en van de
Tempeliers De ord.e werd. bevestigd. d.oor paus celestinus rie
Tvreede op 22 februari 1'191 en de I'eden kregen a1s kenteken
een witte rcantel met een zwart kruis. De eerste Grootmees-
ter was Henricus Walpoth.

Door giften en schenkingen van goedererr ve?-
spreidde de Orde zich spoedig over Noord- en Zuid-Irlederrand:,
voor Noord.-Ned6rrand was utrecht.de hoofdzetelrvoor het Zui-
den Aldenbiezen rn Gemert bevonden zich reeds eerd.er Duitse
ridders;hoe ze daar terecht gekomen zijn staat niet vast. fn
een acte van het Saar 124), vraarbij de abd.ij van postel haar
tienden te Arendonk ruilt tegen tienden te Aarle treedt aIs
getdige op een zekere Arnoldus, rentmeester van het Duitse
Huis in Gemert en in een acte van 1261 wordt een zekere Hen-
ricus aairgeduid aIs command.eur van Gemertl deze verkoopt e-
nige goederen aan d.e abd.ij van PosteI.

Zeker is verd.errdat er strijd ontstond. tussen de
uitheemse Duitse rid.ders en d.e inheemse heren van Gemert
over de macht en de rechten van ieder van de twee partijen,
0p 15 december 1366 werd, Genert definitief en officieer van
d.e Duitse'Orde door het beiiindigen van de twist tussen d.e
heren van Gemert en de Duitse Orde. Het bezit van d.e Orde
aLhier werd toevertrouwd aan een commendeurrafgeleid van het
Latijnse Ircommendareii rwat betekent rrtoevertrouwenrr; hcit'toe-
vertrouwde goed heette rtcor,imendei!; de beheerd.er rtcommend.eufr.
Later noemd.e men het gehele gebied., dat onder d.e jurisdictie
van de Ord.e'vie1 comltend.e of commenderi j en werd. de naam van
de behoerder'commrnd.eur, waarin d.e betekenis van commandant
zit en zijn gebied. commanderij.

Aan het slot van ztn LezLng deelde pater Loffeld
mee, dat hij nu het tweede hoofdstuk van zijn boek:rfDe Com-
manderij van Gemertrr had voorgelezen.

Na een korte pauzerwaarin van de aangeboden con-
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sumpties werd genoten, vertoon de Hr.P.Schoofs zijn Gemert-
filmpje, gemaakt in de jaren 1932-1933. Vele herinneriagen
aan bekend.e en soms ook onbekende plaatsen werden hier opge-
haaId. De oude en voor vele nog vertrouwd.e Bossche tram
reed nog eens voor ons op het doek, we zagen and.ere gebeurb-
nissen uit d.ie tijd en hoe rustig het toen nog in Gemerts
straten kon zijn. Het is een d.ocumentrdat als getuigenis van
d.ie tijd een blijvende waarde heeft 0p verzoek van het
bestuur van de Heemkundekring zal de heer Schoods informeren
of er een copie van te,maken is voor het archief van de
kring.

ltla afloop van d.e film dankte de voorzitter Pater
Ed Loffeld voor zijn lezing, d.e heer Sehoofs voor het ver-
tonen van de film, -mevr.$Iijn voor de goed.e verzorging van de
koffietafel en d.e Hear Harrie van den Aclcer voor het be-
schikbaar stellen van de tafellakens van Brabants bont en
Rector Sicking voor het van hem ontvangen cadeau. Dit cad.eau
bestaat uit een'albun net 19 verschillende aanzichtkaarten
van het Kbsteel van Gemert en 2O oude aanzichtkaarten vanGe-
merts straten. Verder schonk hij ons het boekje van Pastoor
PoelI over itDe Duitsche Rid.ders in Genoertir uit het jaar 1923
en vier jaargangen n1. 1918 -19 -20 en -21 van c1e Kerkklok-
jes van Pastoor Poell.

Verd.er deelde de voorzitter mberdat er op woens-
daq 4 mei orn half acht rs avonds een H.l{is zal zijn voor de
twc e overl-eden led.en van het afge).open jaar, nI. }.{ariet je
Huijbers en onze oud.-vobrzitter, de Heer lvi.H.van d.er Veld.en.

Hierna werd de vergaclering gesloten, vraarna ver-
schillend.e leden nog een'heLe tijd met elkaar geeellig heb-
ben zitten buurten. Het was een bijeenkomst, r,raarover ieder
zeer tevreden was

Gernert, 2! aprit 1966.
M.H. J. Pennings
Secretari s -


