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HET OUDEVROUWENHUISKE AAN HET HOEKJE

Zoals men kan lezen in hêt in septenber 1977 verschenen boekje
"100 jaar be jaaïdenzorgrr , bestond er in het Gemert van 1869 een
zogeheten "oudenannenhuisrt, gelegen op de plaats waar later in
1874 de eerste steen gèlegd zou rÍorden voor de bour,r van het
gasthuis. Sedert augustus 1877 lÍeïden daar zowel oude nannen
als ook oud.e vroulíen ter verzorgj-ng opgenonen. Kennelijk waren
in die tijd de Gemertse oude mannen behoeftiger van aaïd dan dê
oude v-xoul,ren van Gemert omdat er uit de periode van vóól 1877
niets bekend is van een "oudevrouwenhuisrt.
Toch zou een omstreeks 'l9JO gesloopt huisje, gelegen aan het
Eoekje als I'oudevrouwenhuiskel te boek gesteld kunnen ]íorden
zoaLs nen kan opnêken uit de tekst van de Lieronder afgedrukte
brief die werd aangetroffen in het Sissclroppelijk Archief te
rs-Eertogenbosch (nap R.K.Armbestuur Genert).
Deze brief, ged.ateerd te Genert op J augustug 1929 werd verzon-
den namens het R.K.ParoctriaaL Annbes tuur van Genert en was ge-
adresseerd aan Mgr.A.tr'.Dlepen de bisschop van Den Bosch. De in-
houd luidde aLs volgt:

llonseigr].eur. I

Eet R,K.P.Árnbestuur van Genert is door aankoop in 1876 eige-
naar geworden van een huisje net twee woningen aan het hoekjê
te Gernert; bekend onder sectie Ï No.20B, waarin de verplichting
van !-rouÍelijke behoeftigen, niet van den Àrmen trekkende per-
soneo te doen 1 onen.
Dlt huis, dat zoo het al niet onbewoonbaar verklaard. is, toch
in staat is om onbewoonbaar verklaard te r'Íorden, ligt nidden in
een eigendon deï Gemeente, waarin Schoolhuis en tuin en Jongens
school l1ggen.
Door den aangroei der Gemeente en door het zevend"e feerjaar
noet de School word.en uitgebreid, en is de Oemeente met ons in
onderhandeling getreden, on van ons dit huisje net achterplaats
oveï te nenen tot afbraak.
Wij hebben daarvoor behoudens nadere goedkeuïing èene vergge-
ding gevraagd van ;Ê 6O0r- en ïÍil-fen de eï in wonende twee oude
vrouïen opnenen in het Gasthuis, waartoe ten tijde der Stich-
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ting op 10 februari 1gT0 geen mogelijkheid wa.s, daal: het gast_hris pas in 1g61 J-s begonren.
ue anwonenden hebben de.verplichting dagelijks een rozenloedje
1.".:lul:", wekelijks vrljdags d" H.írr=-;ï;*i3'ïur,.o, en naande__Lr Jks eene H.llir tot iafenjÀ 

_ 
au" gefovi!" "-zï.lurr, 

waarvan detiidetiike p.siór n* .fl:l:?, "r 
'À"ààËïi"rÍji u"" vrijspreken

Rf-ln ""U:Iu. Írerken veïprichten.
-t.teze verplichtingen nroeten. dan in de toekonst bij sterven vande twee tegenwoordige bidsters, ..o -i"".t-àJïrlrouweti;ke 

ver_pleegden van het Gasthuis, namens het R.K. p.Arnbestuur door denlijdelijken nastoor- va.n Gemêït ;;";;; ;;;;i;;à:'Zoo meenen wij dab deze zaak het .best te rooo
da aron u. D. H. "";;;.;, -;" -;u",n],lu 

"iiX 
"""Ji#ff i""j"u ï" Sïil::daarnee in verband staande regelingen ;;-*;il;" goedkeuïen ende nodige nachtiEing te, verieenei o, d" ;;i;;" te beleggen inNedertandsche effecten tot onderhouà Jàr,"iËï"g." tir,_,i s en harebel^roners.

Met gevoelens van eerbled en hoogachting, namens het R.K.p.Arm_bestuur ulre oo tmoedige dienaren,

lr. g. ?astoor poell

À.I4. Erunt , secretaris'trIanneer de in d.e bovenstaande brief vermelde datum van 10 febr.18J0 iuist is dan beteke"l^^d?t A"t 
-"p--nàtïJtreffende 

huiske
1an het "Huukske" bijna ?0o jaar ;" 

-;.";ïi";;ins 
serust heefter vrouweli.ike behoefti!,en te doen 

"o""". 
--.Ëi-ï"1 

vrouwelijkebehoeftigen die niet "vàn den
èèreme" leefden. Het karakter

w.g. R. J. Jansen, v oorz i t te r

van dit " oudevrouwenhuiske,, 
rdat gesitueerd moet worden op

de plaêts zoals de tekening
aangeeft, was dus hreL andersals die van het "Oudmannen_huisrr. Niettemi.n is ook dit
huiske dienstbaar geweest in
de zorg voor de bejaaïden yan
Ueneït, en de inhoud van debrief 1s eigenlijk wef type_
rend te noenen vooï de wijzen

_rèí..Àà

rrraarop men een eeuw ên langer ge_



lederi zoal tegenoet kwam aan behoeften en noden die er onder

bejaarden of andere behoeftigen konden bestaan'
De oudere Genertenaren kunnen zich het oudevrouwenhuiske aan
I'het huukske" nog we1 herinneren, en wanneeÏ nen hiernaar in-
forneeït dan kri;gt men steevast te horen dat de betreffende
"wur:lingskes ttevà rister Vriêns den bovenrnister"heel erg klej-nt
bouwvallig en biizonder laaggedakt waren. Ook één van de laat-
ste bewoonsters is onder de bijnaan "het srnillingskel bij vel-en

bekend gebleven.

Kort na het schrijven van het R.K. P.Aïnbestutrr in augustus 1929

heeft nen van het 3lsdom de gevraagde Soedkeuring gekregen ên

werd. het ttoudvrouwenhuiske'r, bestaande uit 2 woningen, aan de

gem.ente verkocht on gesloopt te worden en plaats tê bieden
voor de uitbreiding van d-e komschool.

Ad Otten

( overgenomen uit
legd door Peter
schenen courant

de verzameLing t'krante-lnipsels-Genert " r aange-
l,athouwêïs en verzaneld uit de in Helnond veÏ-
"De Zuid-Willensvaart" )

Genert Wo. 27-4-'1881 .
D";"d d"""" g"t*"t" heeft aan den heer J'v'Hasselt te Rot-
terdan vergunning verleend on bij eventueelen aanleg van den

Stoontramwég's-Éertogenbosch-Veghel-He1nond, voor zooveel no-
geli-jk te beschikken over de grond dezer geneente '
Gernert Za. 21 -4-188< '
V"lC""" g"dr"ht d. Di""ctie van den Stoontran ! s-Ilertogenbos ch-
Heliond -a1 er eerstdaags een proefrit worden genaakt tussen
Vechel, Erp en Genert.

Genert Za. 5-5-188:.
G-i""dtÍ, """ 

G"tert naar Vechel- werd Dinsd'ag geopend'Uit
alte huizén wappeïde d.e Nationale vlag. De tram werd ingehaald
door de trarmonió van hier. De heer M.G.van Kernenade r lid der


