
aa]1 de Duitse ord.e toebehoorde, maar vergeet he-
laas te vermeld.en, dat d'e and'ere helft later ook
in handeri van de Orde 1s gekomen. Iat de verd'ere
geschledenls van Gemert maar summier behandeld
riordt is de schrijver natuurlijk niet euvel te d.ui-
den gezien het doel van de folder,

E; staat eehter nog een bewerlng in over het
Gemerts dialekt dle wij graag voor rekening valL
de schrijver laten. Er-staat nl' letterlijk:rrHet
Gemerts dlal_ect is nogal afrvijkend. van de randge-
meenteno De langdurige regering van de Dultse 0r-
de -ten tiide vaL Napoel-on-opgeheven--heeft zin
sporen in het Gemertse dialect op vele plaatsen
achtergelaten,rl
Al-s de auteur dit zou krrnnen bewijzen, zoud.en wij
hem zeer dankbaar zttrn, Yooralsnog komt ons dit
voor als een schone theorie, een onwa?rschiin]ijke
theorle zelfs: zou die ene kommandeur(en misschien

""r, 
p.r= ri6ders) hoog verheven boven d.e nederige

Oorp6lingen, zulk een geweld-ige invloed hebben
S"hia op"de'dagelijkse omgqngglaal van de mensen?
Iovenaibn betwfrfeien wij 6f afle kommandeurs Dults
hebben gesprok6n. Zolang ni-et vaststaat welke
woorden-alieqn in Gemert voorkomen en niet in de
;;"""ag;*eentent' valt er niets met zelcerheld te. 

,

zegggr- over die invloed. 0f het Gemertse dialekt

"oEIf afwijkt van andere dlalekten 1n de omgeving
,rit ook riog te bezlen' Bovend'ig*r ]? dat iets
nUzonALrst fiUt<t het Helmond,se dialekt ook niet
erg af van de dialekten 1n de omgeving?

+ I,l.J.yos
\TERSI.AG VAN DE TRIP NAAR I{XUIEN OP

z9ua4 g- 1 2 - 9E! qEE B -!993-
Door alleriei ongelukkige omstandigheden en druk-
l"-ru"xzaamfreaen van d.e-bestuursleden was het : on-
mogelijk de jaarlijkse excursle eerd.er te maken.
H;I U6stuur was 6an ook aangelaam verrast toen
bleek d.at de leden zich niet lieten afschrlkken
ooo= de reeds ver gevorderde herfst. De bus kwam

mooi vol. Deze grole belangstelling kon echter
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verhlnderen dat nlet afl-es van een l-eien d'akje^
ging. Volgens het Progr-amma hadden we bl'lI' ol 9^
uur moet"r,. ,r"r[reriienl net werd'-echter bljna 8'30'
v;;"-iieaen oie met hun z'-e;- onder d.e arm langs
;;-i{";;;-ires". topen omdat zti qPeP Il}"1 voor hun
Afsseriatie"kunnen vlnden, freeit het bestuur dan
;;k-"6" "ogg""ti-e: 

nHlstorische, sociologische ' . ,

economische u; 
-p;y"r;ologische ooyzaken van d.e uit-

;Uffi*;"" n"i- 'heirerts [wartierke ' 
rr '

n,ien"Oe koffie in een van d.e oergermaans'e herber-

""r-fings d,e ,"S--"""" feufen nog-!iet bruin bleek'
?E"rl:r fi"t =urvI"s grotendeels elders geleend'
;;;;;-r*rden, was 'd6 ramp niet meer te overzien'
in plaats vair 11 uur kwailen 'e om Inrart over 12

inKeulelr-aarL,OnzegidsvanhetVerkehrsamtwas
toen aI vertrokken.

Hetbestuursloegtoenaanhetimprovlselello
l,le begonnen rnet een-wancleling rLaaT het Dionysos-
mozaiSx bij h;i zulderportaal-van de Dom, dat ',.,]t
de 2e eeuw na christus dateert en d.at oorspronke-
ifif au vloer van d e ,eetzaal r'vas 1n een stadspa-
1eis, Dlt ruim-io mrgrote mozaieE geeft een uit-
stet<enabeeld.vande].evens-enfeestvreugoeln
d,e bloeitiid van het Imperium Romanum'

Taarna-togen we naai het Wallraf-Richartz-
Museum. tlier-tezichtigden wij de werkelijk prachti-
s" "oilecti_e 

schilderiJen uit de middeleeuwen, de

iO", 17e en 1Be eeuw en ult de moderne trjq' .Het
d.ee6. ons natuurlijk groot genoeger' in dit d'uitse
museum rorru"i rr.",iurlrnd-se kunstenaarsnamen tegen
;;-k;;"rti l""o"r, Bosch, Ruysd'ae1, Jan steen, G9:
rard Terborch,-n lens,'JorbaenSr Teniers en zelfs
Srans Hals en'Rembrandt, de laa-tst-e ooa' met een
prachtig zelfPortret'r- _..

-uU georen ian een gids zijn we na. het museum-
Aezo61", ondanks de belofte van het bestuur de

deel-nemers nlet meer naar de Dom te slepenrtoch
maar weer naar de kathedraal en de schatkamer
g"gtttt. Vooral in de schatkaller merkten we, dat
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we alles toch niet zo goed gezien hadden als we

gedacht hadden.
Hierna brachten v/e nog een bezoek aan de St'

And.reaskerk, waarin een crypte is met het gebeen-
te van d.e H.Albertus Magnus'

Rond ,"= ,i." glngen oe deelnemers op eigen ge-
legenheid ""r-'r"Etailrant 

zoeken om d'aar de inwen-
aiE;;;;s t"-";;;i;;k"'. regen.nesen uur had 1e-
dereen genoeg genotun van.dE Rijnivijn en het duit-
;;-;i;"?iiit\,"ienminste toen gingen rve terug'
Het werd overigens np.g rul-m 1 ilur-in de nacht
voor we *"", fI rrDe Keizer" arriveerden'

Alles b1j elkaar een mooie reip-r maar d'e vol-
e""dJ-[""r-grr, ,u op tijd vertrekkent 

'r,.r"Vos
+

HOE ZAG I-IET I(ASTEXI VAN G]IIT'RT NR UIT IN DN

ulrlE-!EE-g@u3-
Yel-e leden van onze krlng, vooral zti die geen

t{d of geregenh"ia n"tu"t' oil'in allerlei oude

tijdschriften-en-no"ttutttesnuffelen,z:ull-enzr-c]0
wel eens argei;aagd hebben hoe het Gemertse kas-
teel er ult zig'- ioEn ir'et nog niet.rtaloud, wasn

zolarlg prtur*E""eilm-ii"la"nog niet gereed is met

zijnwerko,""*.du-e"*"hi.aeni-svanGemert,zullen
vle or-s Lrefaas *o"[."" behelpen T9.! h."'. "' der ver-
;;";fi"'-;;til.ien'in al-l-erlei tijd'schrlften'

fn,,gralani.-j"""loekilnleuwe reeks d.er Hande-

finten van ilei Provinclaal Genootschap van Kuns'
ten en Wetenich;pp";, I s-Hertogenbosch, l95O t^__

;;;. >g-lt "i;;T-;'en 
artikel vai' de hand' van JGN

Renaud: fast6l""-i" Noord Brabant' Als illustra-
tie bU dit ;;i;;"i--'i"at *"t' een prent uit 1675

door Va1.l(fotzc _ !r-
Na opg"*""].i te hebben dat d'e Duitse Ord'e i

eerst toestemming vroeg voor d'e bouw van een kas-
teel- aan ger{;*# Johaina van Brabant' en dat de

;;;r*;;ters "i" 
de Duitse 0rde kasteelbouwers
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van formaat waren, die 1n 0ost-Prulsen geweldige
prestaties hadden geleverd., getuige o,&, d.e ruines
van Rlred.en, gaat Renaud. verd.er:
(lt< c:-teer)"Het huls te Gemert bestond. uit een
reehthoek, waarvan d.e lijnen slechts werden ond.er-
b:ioken door het vooruitspringend poortgebouw aan
de lngangszijd.e. Geen hoektorens d.ie een f lankerlng
mogelijk maakten noch een zware hoofd.toren. Ten-
mlnste, de afbeel-dingen geven geen aanl-eiding tot
vermoedens 1n deze ri-chting. Een binnenplein ver-
schafte, zoals gewoonlijk, de gelegenheid om de
vertrekken door behoorlijke vensters te doen ver-
llchten. Aan de buitenkant ontwaart men sl-echts
klelne vensters met het oog op de verdedlglng.
I)e tussenmuren der woonrulmten eindlgden 1n trap-
gevelsr Belijk de afbeeld.ingen bewijzen. Twee trap-
torens, tegenover elkaar 1n de hoeken van het bin-
nenplei-n, yerzorgden de verblnd.lng met de verdie-
plngen, 0p mlnstens drle bultenhoeken van het
complex waren hangtorens aangebracht; ook op de
hoeken van het poortgebouw bespeurt men ze. (Nlet
het poortgebouw van nu aan de Hoef; het gebouw
waarover hler gesproken wordt zat vast aan het
hoofdgebouw-het bekende hoefijzer- dat toen dus
geen hoefijzervorm h?d, maar vierkant was met een
binnenpl-ein.aW . J . V. ) o

Een rondlopend boogfries, misschien een aanwijzing
voor een overdekte uieergang, verl-evendlgde de ge-
sloten gevels. Maar van dlt all-es 1s nlet veel
overgebleven" De vleugel aan de ingangszijde 1s
met het poortgebouw geheel verdwenen, evenals de
traptorens. fn de d.rle vleugels 1s het muurvrerk
tot aan de hoofd.verdieping oud.; de kefd.errulmten
z4n tn hoofclzaak ongewijzJ-gd, gebleven. Tekenend.
voor de tijd van het ontstaan is het feit dat niets
op d.e aanleg van een donjon wijsto De muren zir-
zwaar r fl€er dan twee meter! BU de. bouw heeft men
dus rekenlng gehouden met het primitieve geschut
van omstreeks 1400, Al-leen al- door d.e zwaatte va1l
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va,, ztjn muren is Gemert zeker.als een ,starc huus,

1_- Na,er nog op gewezen te hebbe",-dii de voor_. burcht van het Gemertse Kastee:- orisir;"k; ii;owa: ultgegroeld. tot een bekoorlijk A"h;;i; ii-risghrjjver Tog lets over het hoek6;"IiJ;.n'ult-1434,meestal- minder juist donjon gen'oeo,al"ik 
"it""r,I'Het archltectonisch zo ueraisrur." -rr".iip;ili;;;"

T"t.z4n hoge trapgevels en traig{;"";;] ook we1
$orlon-genoemd, is gelukkig gu5pr"rdf'ook het be_l-endend.e gedeelte met de pooit is nog o"a ,""r0.-zeker voeren hler d.e miritaire "i=i"'"let meer d.ebover:rtoon. Hler is lets ontstaanl art- r*i o"-i,Uil"nil-itaire architectuur van zuiaeiijiier streken her-lnnert en voedsel. geeft aan onze nelging tot """-romantische: opvattrng-vrrr- t "t feodar5 iijap""a;"^'
Hgt gedeelte uit 13et (toen gaf her{l}i;'3Jhannaalthans toestemming voor ae"nouw)-r"E"o""""nL"I"ahigr spreufl: ls 1n 174A in achttlende eeuwse re_nalssancestijl verbouwd. Het ver100r zijn vlerkantevorm doord.at de ingangsvleugel verdwe6n" -

++++++++++ w'J'Yos

fn een bekend. boekr.ultgegeven 1n het jaar 1857?verlucht met prachtige priterl van vareitij" gi"g'
_e! Sraet von ueberrerot, getiter-d "Need,errandscheKl-eederdragten' komt de'v51gend.e ter<st-;;;;T-;iit'"plaat V):Itlandbouwers ult_de- Meiierii van r s-Hertogenbosch,provincie Noord.-Brabant, uitgaand-e om veld.arbeidte verrlgten. Het_gebruik van d.en os ars i".toiu",zoo vooT de kar ,als den ploeg, 1s in d.eze land_streek_bij d.en geiinge="rr' l"rrd,iran vrt ;i;;r;;;:-De op . de ze _praat' voo1s9 ster-d e boer- d=""Et d.e vroe-ger hier algem_eene kledingr thans nogt"ir""; il--den wlnter en bij de meer 6'elaaroe" ii g;tilik;--terwijl bij den jongeren b.er-een pet, 

"3r, 
bl_aauw


