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ïn de loop der jaren was er eens eencarnavaLsspreuk: Íd.e lo1
kaa nie opr'. Dat h'as een vergissing, want d.e 1ol- kan wel op.
Zes jaren geled.en d.oor t t toer:maÈge bestur.rr gevraagd o, voor_
zitter te fiord.ên van de Genertse Eeenkundekring, heb ik dit net
plezj-er, maaï ook voor nijn pleziero aanvaarcl. Verschill,end.e za_
ken net plezier kulnen behandelen, regelen en begeJ-eid.en, verga_
d.eringen tÍaren gemoedêlijk en allerprettigst. Eet getij 'keeráe,
vergaderingen werden neer gespannen en gezien de laatste leden_
vergadering kan men spreken van een confli-ct-stennd ng, zo zeIts,
dat het gehele bestuur aan aftred.en denkt.
0p oorzaken ingaan, och d_at kunnen er zovele zijn. Of dat is
een vergrijsd bestuur, d"at nauwelíjks meer de polssiag voeLd.e van
het heden, generatievers chi1, wanbegrip, nd_sveïstand of tt paard
van Troje, het doet er allenaal_ niet toe. Er is een situatie
ontstaan, dle voor nij d.e notieven aandraagt on vast te stelJ-en,
dat de Lo1 êr voor nij af is.
Mocht d.it, en dat hangt af van spoedig te nenen bestuursbe_
sl-uiten, nijn l-aatste stuk zijn, d.an naak ik hiernede geb"ujik
van d.e kans alfen hartelijk te danken, waar ik nee heb samen_
gewerkt 31q- en tegenstanders, want de een naakt rijk, de ander

wr"Js.

Chr.van Schijndel.

UIT HET IGRKÁRCHIEF V.AN GU,TERT.
Uit de aantekeningen van Eenr.Strijbos.
1780 den 1O augustus j"sser eenen sch:ooroelycken brandt ontstaan
onlTgnl de Steenebrugh, is voortgegaen door d.e Haagh, ontrent
v-Jrf tigh huysen afgebrandt.
1791 den , septenber sijn d.ese scheepenen gesuspendeert
Ántonius Korstens, Renier van der putten, Wil1e; Alders en Joan_
nes van den Crornmenacker, omdat het sijn excel-Iehtie strijdigh
bevond.en heeft tegen haeren eed"
1791 den J septerober hebbe ik nijnen eed rooeten d.oen aIs scheepen alhier, te weeten: Henricus Strybos, God.efridus Snoecks
,
Gysbert Verhofstedt en Tony van den Elsen.
Ve"volg op blz"2l.

