
Ook vanuit Geuerl ,.1j+ d.rrang-^of zoenbgdevaarten ge-naaktr a1 reeds in het jaar-129r. De Eeren-van gEnert
noesten in il.1e tijd. hun heerechappij itelen met cte .Eeren
van de Duitse orde. vermoedelijk waren d.e grenzen van
hun'gebiert niet preeies omschreven en zo ontstond. er
ruzie tussen de cornmandeur en de Eeren van Gemert. nen
van deze laatsten ras d.e schuld daarvan en noest a1s
straf met een aantal vrienden een boetetocht maken om
d.e kerk van Bakel en verd.er met twee personen een zoen-
bed.evaart naar een ver pelgrinsoord.. In 1)61 word.t aan
Diederik van Gemert d.oor de hertogen van Brabant als
straf opgelegd, om met twee and.eren naar Conpostella op
bedevaart te gaan, terwijl een van zijn helpers een
pelgrinstocht naar Cyprus moest maken, zij allen had.den
de Command.eur van d.e Duitse Ord.e alhier :.rtaar beledigd.
l,let behulp van prachtige kleurend.iars konden ue de pel-
grlms op hr:n reizen volgen en de sprelier liet de heren
van Gemert terugkeren op ons kasteel d.oor het vertonen
van een sapen, aangebracht op de binnenplaats boven d.e
ingang van d.e d.onjon, op welk wapen schelpen staan, zo-
als er d.oor de pelgrims uit Compostella werd.en Eeege-
bracht .
lla d.eze lezing d.ankte de Secretaris d.e hr. *nippenberg
hartelijk voor zijn interessante en boeiend.e Iezing.De
rond.vraag leverde verd"er geen nieuws op en zo sloot d.e
Secretaris tegen half twaalf d^eze vergad.ering.

i,[. H, J . Pennings .

Wat zingen d.e vogels in Ggnert?

Het voorjaar breekt weer aan en men kan in de natuur
het geaang d.er vogels beluisteren. fn Gemert "haanen d.e
vogels en veugelkes in d-e bojen, d.e bosse enz.'r naar
als het over 66n vogel gaat, zegt nen: 'rwor hAld do
veugelke erreges?,r
De schrijver zingt: " bid.d.e, bidd.e, bidde veur de vit-
spia = si.tte spije. Eierond.er vergtond nen nelk en eie-
ren, d.ie vroeger verboden waren in d,e grote vasteni la-
ter werd hierin gediepenseerd en moest a1s compensatie
enige onze VaderB en i,Ieesgegroeten bidden.
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Van een vink hoort nen het
diew, keeske de uiew. "
Zie die tnee, zie d.ie twee,
Kwitnedlt, kwitmed.it, 1s het

volgende geluid: I'riev d.iew

roept een neeg.
geluicl, van e€n kyertel.

trf. H. J.P.

Versl van he van Brabants Heen
te Drunen 2t

Vervolg.
VriJdag 4 augustus stond Bokhoven als eerste beziens-
uaardigheld op het progranma. Goed negen uur vertrokken
we weer, om langs Blghout en Eaarsteeg over lange,
slingerende d.ijken, langs d.e grote Eaarsteegse uiel ,
door het dorpje Eedikhuizen etl een eindje over de d.ijk
langs de Maas rond 10 uur in Bokhoven aan te komen
Bokhoven heeft een groot en roemrijk verled.en, rijk aan
historie, schreef d.e heer F.Kempenaars, raarnenend bur-
gemeester van Engelen en Bokhoven, in een artikel van
het specciaal nummer van het naandblad 'rMet gansen trou
van de fleenkund.ekring Onsenoort, uitgegeven bij gele-
genheid. van dit Eeenkamp. Dit Llaasilorpje van enkele
hond.erde inwoners heeft een eigen geschiedenis gehad
tot d.e Franee revolutie, zoal-s b,y. Genert.
In de geschiedenis word.t Bokhoven al verneld in d.e eer-
ste helft van d.e 1Jd.e eeuw (124r). Tegen het begin van
tle 16de eeuw werd de heerlijkheid tot Baronie verheven
en J febr.1640 ontving d.e toennalige heer van Sokhoven,
Engelbert van Immerzeelr van keizer Ferdinand. III
d.e titel van rrGraaf van het heilige Roonsche Rijkr'. Iiij
was gehuwd met Maria'd,e ldontmerency, Van hcn'bcld.en ls
in het kerkje van Bokhoven een prachtig praalgraf te
zien. Dlt pronkgtuk is uitgevoerd. in wit, rood en zwart
marmer. Het toont U de graaf en gravin levensgroot uit-
gebeeld ln lichte sluiner neerligg:end. Eet behoort tot
de schoonate praalgraven in Ned.erLand. en rerd. uitge-
voerd door d.e Antwerpenaar Artus Quellinus, die ook de
voornaangte beeldhouwwerkzaamhed.en verrichtte aan het
paleis op de Dam.
Aan het Graafschap kram een einde bij d.e grote Franse
omwenteling, toen het in 18O0 op 5 jan,aan de Bataafse

n 5 ausustus 1
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