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IIêb ik bij het verschijnen van het vorige nunner van Gemerts Heem de actie van het Bestuur aangekondigd het ledental te verdubbelen, nu reeds kan gezegd worden' dat we a1
aard.lg op lreg zijn, Ieder lid wint er é6n bij, was de stelling van het Bestuur.
lde L'eten echter zeer goêd", dat niet iede"oen in de geleggnheid is dit te verwezenlijken. l,/iaar voor verschillenden
bleek het een peuleschill-etje te zÍjn. Noteerden wij bij het
begin van het jaar ongeveer 80 led-en, nu zijn het er ver
oler de honderd.. Nog een vloek en een zucht en het doel van
het Sestuur is berelkt, hetgeen echter niet wi1 zeggeh, dat
we dan geen nieuwe leden neer wilJen hebben. Allen hartelÍjk
welkon.
À11erwege schijnt er meer belangstel-ling voor het heemHoe
kunde werk te komen en worden activiteiten uitgebreid.
meer lede4, hoe meer er kan gebeuren. Laat ons dus deze zornerse rustperiode gebruiken -, oÍ1 het ledenta1 op te voeren,
opdat straks de opentng van het uinterseizoen onder grote
Het Sestuur ís reed.s d-ocnde voor hct konende seizoen zeer

interessante programmar s te organiseren en te realiseren.
Z:iGT HET VOORT.
Chr.van Schi jndel .
TOPONïO}'IIE

betekent de kennis van de namen van velden, straten,
wegen, buurten, sloten, goederen en huizen, i{orton van alle
namen, uitgesloten van personên, die in een bepaalde plaats
vooI'komen.

Iedereen zal begrijpen, hoe belangrijk deze namen zijn. Xen
naan word.t namelijk niet rrzo naarrr gegeven, rnaar achter zotn
naam zit vaak een hele geschiedenis, Uit de naan kan vaak
worden opgemaakt, waarvoor de grond. gebruikt werd, wat d.e
aayd van de gxond. was, wie de eigenaar van de grond- was rhoelang de grond al g:ebruikt word.t voor een bepaaLd doel etc.
Wanneer wij ín di,t blad een l-i jst van toponienen opnemen, is
dat nlet de publicatle van een resul_taat, naar van gegevens,
die gebrui.kt kunnen worden voor de studi-e.

-tHet eerste, r,rat nen kan trachten te doen, is de namen situeeren. Van d.e meeste is nog niet bekend, waar d-e velden 1iggen, die de gebruikte narien droegen. Oit de sanenhang in een
wijk of in een gehucht kan rnen biizonder veef te weten konen
over de geschiedenis.
Het tweede, waartoe deze lijst een aanloop kan ziin' i9 het
bestuderen van é6n van d.e genoende objecten. l\[en zou kunnen
proberen de lotgevallen van het Keizersboscb te Saan bestud.eren.
E:? zijn nog

neer nogelijkheden. Glaag wil ik de sehrijvert
zo nogelijk, verdere inlichtingen geven, die tot een gerichte studie of tot de beoefeni.ng van een lêerzame hobb1' kunnen Ie id.en.
De redactie.
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lijst is het t:esultaat van een iarenlange notering van toponienen u1t de archiefstukken' Ilet opgegeven
jaar is een ja8.ï, Lraárin de naarn werd aangetroffenl rneestal
komt dezelfdo naam ook af in oudere stukken voor. Yoor toponienen van vóór 1166 verwíjs ik graag naar d.e akte uit 1)26,
door mij gepubficêerd ond.er de titel rrEijn Paelbrieve'r in
d.it tijdschrift nulomer 6 (nei 1962). Voor de topononi,e van
Oemert is dat het belangrijbte stuk nij bekend-.
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stelfen in
Arnhen, M.A.van der Wiist.

Aan d.e

schrijfwijze dient

DE LAATSTE GING HEEN,

E-ect6ínïó-"ïéïlïG-Taatste rector van de Latijnse Schoolvertïekt naar Rone. Ik heb er behoefte aan in Generts HeeÍ[
ecn enkel r,roord hieraan te wi,jden, niet alleen om het feit
dat de vertrekkende rector een geregelde gast was op onze
heembijeenkonstenr en troulre deelnemer aan de verschi-llende
excursies, naar veel meê! om het historischê feit dat dit
vertrek de sluiting inhoudt van de biina 40o-ia"ige Gemertse flstudententr schoo]. In Sinpele zaakt zon men zo zeggen t
nu in deze voor de wereldkerk zo stormachtigê tijd ín Nederland a1le seminaria.op é6n na zíin verdwenen, ook in deze rnaalstroom te noeten verbLoeien.
ft Za1 wef zo ziin.
Maar de roenruchte historie van Gemerts Latiinse School
kennende e"vaart men rt als echt Genertenaar toch mind.er
sirnpel,

Gesloten! wegens gebrek aan leerlingenr zeer triest als men
weet dat nog in 1)62 de school de hoogste top bereikte in
aantal leerlingen en de rnissiegeest tot ziin hoogste bloei
krran van al de eeuwen van haar bestaan.
le afgang kwarn aI te snel| en hierbij moet i-k onwillekeurig
denken aan Bilderdi-jkrs lied.r dat Pater van den Ofsen in
zijn boek over de geschiedenls van de Ï,atíjnse Schoolr ges.chreven in de vorige eeuw bii het )OO-jarig bestaan' op

