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voorstel- van d-e Land.command.eur von Reischach, dat zeker eco-
nomj-sch voord.eel had. kunnen opleveren of d.at er geen enkel
tegenvoorstel is ged-aan. De repraesentanten r^raren in 179L
nog even kortzichtig op economisch gebied. als hun voorgan-
gers in 1716, toen men de broed.ers van pad.ua trachtte te be-
Ietten zich aIs gemeenschap op Gemerts gebied. te vestigen,
omd,at de brouwers van Gemert concurrentie vreesd.en voor hun
prod.uct, want ook d.e broeders brr:uwd.en bier voor de verkoop
aan de herbergiers. 0fschoon het gemeentebestuur van Gemert
na een beroep op d.e l,and.command,eur in het ongelijk werd ge-
ste1d. en d.e broed-ers d.us in Gemert mochten blijven wonen,
vestigden zij zlch net over d.e grens van Gemert op Boekels
gebied.. Boekel.is er goed mee geweest en nog!

1,1" H. ,I.I'ennings.

NqlAr- Volgens d.e plannen van de Provinciale ldaters.taat .noet
er binnen enige jaren een ni-euwe, grote verkeersw€g r komen
vanaf l';eijl over Gemert en Erp r.aar Den Bosch.
CAVEA}{T CO1ISULES ! !

LEpEI|VERGS.D-ERIry_,L4}{.-ULry_249*1r_J_S'ru{Sf *_L?-7a*Bij afwezigheid, van de Voorzitter, L.Sekkers, opende d.e Se-
cretaris d.e vergad.ering, waarbij .ruim d.ertig l-eden aanwezig
'waren en hij wenste alle leden alsnog een Zalig en Ge,lukkig
Nieuwjaar. Vervolgens verzocht hij al1en oll zo spoedig rrloge-
lijk de contributie voor l)10 .te betalen. Het Hoofdbestuur
van Brabants Heem wil nameli jl; zo spoed.ig mogelijk weten,
hoeveel abonnees er zLjn op het tijd.schrift Brabants Heem;
and.ers komt rnen in noeilijkhed.en met de d.rukkerij van het
tijdschrift.

-Van de afd.elingen Beek en Donk, Aarle-Rixtel, He1mond., Ud.en
en lleeze ontvangt het Secretariaat bericht, wanneer daar
vergad.eringen ziSn en welke sprekers er komen. I,liocht er bij
onze leden belangstelling bestaan, om deze vergaderlngen bij
te wonen, dan kunnen zij d.it opgeven bij do Secretaris. We
zullen hen dan op d.e hoogte houden.
ite Secretaris begroette d.aarna de hr.W.Knippenberg, de spre-
ker van d,eze avond, d.ie een lezing hield over "De herbergen
in de zuideli jke }lederlandenrr.
'Zij, d-ie d.e hr.ifuippenber6l al eens maer gehoord. hebbent ne-
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ten, d.at hij een zeer interessant spreker, is, die met een
ongelobflijke kennis van zaken weet te vertellen over het
ond.erwerp, d.at hij behand.elt en te verd.uidelijken met vele
erg mooie kleurend.ia I s.
Uit de uithangtekens van een herberg, afgebeeld. op een
schilderij van Breughel uit 1556, blijkt, dat daar wijn ge-
schonken werd., bier getapt, dat men er kon wachten, slapen
en eten. In d.e loop der jeren dienden d.e herbergen ook als
plaatsen voor d.e bijeenkomsten van d.e schepenbanken en
rechtszittingen, waar men ook belasting kon betalen, de ge-
meentebesturen vergad.erd.en, waar het gewestelljk en plaatse-
lijk nieuws werd- doorgegeven en r*erd. bekend. gemaakt.
In d.e herbergen kwanen oof d.e vreemdelingen, vooral hande-
laren om goederen te kopen en te verkopen. Het w&ren d.e ha1-
teplaatsen voor de postwagens en de reizigers en waar d.e
paard.en werden verwiiseld.. Yerder rustplaatsen voor bede-
vaartgangers, vanlraar ook namen als b.v.trDe Driekoningentr,
d.e patronen van d.e reizigers en trst.Jacobtr voor pelgrircs ko-
men.
Andere namen a1s "De Keulse Karil duiden aan, dat vand.aar de
kar met vracht en reizigers vertrok naar Keulen v.v. Namen
e-Is 'tDe Goud.en Leeuwrt, t'De Wild.eman'r, rrDe L{oriaentr vindt men
eveneens op vele plaatsen.
Dat herbergen zeer oud zijn, is gebleken uit d.e opgravingen
van de Romeinse stad. PonpeJird"ie in 79 na Christus door
een uitbarsting van d.e Vesuvius 5 neter d.iep ond.er d.e as
werd. bed.olven. Men heeft daar d.c vc:rschi11end.c soorton her-
bergen gevonden, d"ie ook nij tegenwoord.ig nog kennen als ca-
fetaria, getroon caf6, caf6-restaurant en hotel. Ook in d.ie
tijd waren het ontmoetingspunten, zoals blijkt uit het feit,
dat men St.Paulus, als hij naar. Rome wordt gebracht, tege-
moet gaat tot aan de trTres Tabernaerr, d.e drie herbergen.
fn d.e herbergen z:'jn eeuwen lang allerlei contacten van per-
soonlijke en zakelijke aard. gelegd; kooplierlen en rcarktbe-
zoekers, pelgrins, gild.ebroed.ers en d.uivenliefhebbers, kaar-
ters en hanclboogschutters vond.en elkaar in d.e herbergen, zo-
als ook nu nog gebeurt en alle soorten van verenigingen in
herbergen gevestigd. zijn, waar de ]eden hun belangen be-
spreken. Voor de menselijke gezelligheid. hebl:en d"e b'erbbrgen
grote betekenis gehad..
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Behalve d.e reeds genoemd.e'oude namen vind.t me+ o.a. Tolhui's,
Barrier, De Zwaan, Het Witte Paard., De Bonte'0s, De Keizer,
De Pater Noster, Het Pannenhuis, De Kroon enz.
0md.at veren het woord. rrherbergrt een enigzins ordinaire naam
vonden, is men in d.e loop der jaren ilCaf6" r 'rKoff iehuisrr,
'rCaf6Restauranttt en 'rHoteIrr gaan zeggen. De l_aatste tijd
echter vind"t men hier en d-aar weer het woord. tlherberg,t.
Na afloop d.ankte de Secretaris d.e hr.iinippenberg voor ztJn
interessante lezing en zei te hopen hem in het volgende sei-
zoen hier nog eens met een and.ere lezing terug te mogen
zien, waarna de vergad,ering werd gesloten

_--y:E.J.pennings.
HEt HEEifiANIP, GEHOUDEN TE ST:OEDE}TRODE VAN g TOT EN }[ET1-Zmi-ft69. @: varr Tr ffi---l
ilet 21e Heemkund.lg Werkkamp van Brabants Heem werd. in het
afgelopen jaar georganiseerd d.oor de Heemkundekring t'Ie Oude
Vrijheid'r te Sint Oedenrode. Deze plaats lias enkele eeuwen
Iang d.e hoofd-plaats van het kwartier Peelland van d.e l,teierij
van I s-Hertogenbosch. Ongeveer !0 personen waren yraar Rooi_j
gekonnen, samen met d.ie uit Rooij fOC d.eelnemers uitmakend.
Tuss.en IJ en 1! uur werden ve ontvangen i-n Hotel'tvan Eyktr,
tegeibver de markt. A11e d.eelnemers ontvangen bij aankomst
een grote envelop met als inhoud: een insigne met het ge-
meentewapen van St.0edenrode, waaraan bevestigd- een paar
klompjes, een lijst met namen en adressen van d.e d.eelneraers,
een welkom van d.e V.V.V., een route-besch::ijving voor d.e ex-
cursi-es en een kaartje van d.e kcm van St.Oed.enrode.
ZoaLs d.e laa{ste jaren gebruikelijk, werden we onthaald op
boeremik, beIgd. rnet gerockte ham en koffic, d.aarna kennis-
maken op de kwartier-ad.ressen. Goed. half acht terug in iloteI
van Eyk voor d.e openingsbijeenkomst werd het r^ielkomstwoord,
gesproken door August van Breugel, De Voorzitter van, I De
Oude Vrijheid, )t, die ons hartelijk verwelkomd.e en leerzane
d.agen toewenste. Dan kwarn de lied.erenbund.el- t'd-e Brembos,r te
voorschijn, om ond.er Ieid.ing van Piet Dorenbosch het eerste
lied- te zi-ngen, het openingslied.: trEene is d.e Heer van het
leven'r. Dan volgd.e d.e vertoning van d,iars en films van het
vorige werkkamp, dat was gehoud.en in Zund-ert, waarvan nu
d-e Yoorzitter H.I(unst en de Secretaris J.v, i{asselt aanwezig
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