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Toor'allen, die Genert eil-zljn historie lidfhelibenris de
tueede ketmibdag: van het ' ;aar :t 956 een ''Uf i jdel-driii" geweest.
op itl6ze' dagtnadretijk rertt:ae oiiite St. - lIuniltslfiapellalnter in
tle Deel'hersteld qn we1'ingezegend. Sind.s velel jaien wAs ,ze
vervaLl'dn'en m6t eenr nesthoop er tegen aan een:cinoogliJk'ge-
zicht. Nimens:tonze Hiienrkuad.ekrlng w6s er jblj het bestuup'van
de St.Anthoniu'b-GiLtle;6tgenares van' d'! kapeI, reed.s iieerd.ere
malen op lierstel aangetlrongen bn uitbinaeff jF 'met gu4stig
resultaat. Als degene, die zich ten zeerste tror hdt hea*el
heeft ingesparinen, moei de h.e= A. I'IiesSeni'uit EeLmond. ge-
noemd word.en, :d.e tegenwoord.ige voorzitter van cie GiltLenktlng

'Pbel1and, waarbij ook Gemert is ingddeeLd.. ne':'heer 'NieS'sen
schoot zlgh op tle tweede kernisd.ag van'1964' tot koning van
rie St. Ahthonius-Gild.e en beschouwde het aI.s'een eretaak rim

'v65r de be6indiging van zijn koningeehap'in f955 dE'.Xapei ir
de Deel hergteld te hebben. Hij heeft de bestuurstet6ii'Irie=-
voor warn neten te naken en dezen hebben net eigen'kFichten
de kapel weer in een behoorlijke Ctaat gebracht. Van Bu{ien
werd het clak gerepareerd. en van een nieuw torentje voorzien,
binnen werd. het plafond vethieuwd., d.e mureh opnieuw bezet en

.d.e vloer opnieuw gelegd; het St. Anthonius-Uee1a3e weid weer
'in d.e nis geplaatst en het schilderij van St.t\nthonius boven
het altaat zaL d.oor d.e kunstenaar Jan van Genert, d.ie teggn-
woordlg naast het kapelleke woontrworden herstelil. Een "i.e-luut aan bestuur en letlbn van d.e St.rrnthonius-Giltle, die aan
het herstel hebben medegewerkt.

Ofschoon-het weer niet meewerkte, trok de St. Anthonius-
Schut, afgehaald tloor Sint Juriis in de vroege mlddag in op-
tocht'naar de'Deei, waarbij het St. Anthonius-beeta5e ' werd.

. neegedragen. In cle kapel stelden zlch d.e twee gilden aan
rveerskanten op en waren zoveel mensen aAnwezig a1s er in-konden. De'Hoogeefi.Heer Deken van Gemert, J.v.d..Eeuve1, nam
het woord en wees op cle nooie taak van d.e gild.en, het bevor-
d.eren van broetl-erschap en blijdschap onder elklar; hoe hun
patroon St.'A4tho[tus als weld.oener onder tle mensen had. ge-
staan en zich"'soms afzontterd.e 'voor een ond.erhoud. net zijn
Heer;de herstelde kapel zou hiervoor eeh rustige plaats kun-'iien zijn'' ook voor ons. De grote volksheiS.ige za1 zeker wel-

-1-



uillt*nd oi) ons gebed neerzien" Daarna ginS: de -deken over tot
i"r"g""i"g ,r" Ee-'tcaper en-Cegening'van te beelden'

ita de inzegening ontstak de Deken de vler waskaarsenr
Oie wegens ooal Aebruik iecler jaar {oq= de kerk'van.Gemert
aan ae"t'apel noel"o "orden geechohken'Dq heer i{i'egsen dankte
ar""o-, alien, d.ie aan het heistel, van cle ,kapel had.rlen meege-
,,.rerkt- en droeg daarna 

'de zorg voor de kapel ov.er aan d.e

buurtbev;oners die vroeger d'ie zotg,hgd$en gehad:-De . .'"1-
ruezigen v;erden in de geLegenheid, gestelgt"een silvren stuckrl
i;:;;i;";;-;; """ ilri" oI t" stefun;' hiervan perd ctiuk se-
bruik 'semaakt.----,-r""ii;;; 

hi-ervan trolicen rie schutten dgop, fle GruunSteeg
naar t<Qts, -waar vofgelg iloud. ceremoniee] drieqraal orn de

schutsboq, or"rd getiokken en na gebed 6e boom werd'E;bvriid'"'
i,a ruim 200 schoten viel het laatste s-tuk-YFn {e vogel naar
beneden en ,,.:erd de'nieuvle koning', d'e i{r. I,.liulibers uit tle
.lilrmundtstraat r,ret het koningszilver bekleed en de koningin,
' 

""r;fr"ijt"rS, 
met het scliouderlinf,. De'oud-lioning, de heer

-i{iessen' !-;rak een wQord van gelukwens .en danl" en -betrokhierbij speciaai onie Heemkund.ekrir.'g voor het. eandeel' dat
deze had ge.irad. ii1 ae restauralie van de kapel,.

a1 jaren geijverd. hadr op gelukkige vrijze in vervulling ge-
gqa;. ,:q i"rt=oqrrenr det ook.in de ioekomst cle bantl tussen t
[rpef16r<: ?rr ddj:;t.-Tunnis-schut zaI blijven, zoals oe79 9ok
vroeger is'gevreest.llehqlye bij het jaarlljkse ko4ingschlgten
vias ook bij bijzoncjere feesten van d.e Schut hgt 

"..kql:e}lekebetrokken. 7,o irerd 44 jap3 geleden op de eerste Pin-ksterdag
4 juni 19'.22ttoen de st.rinthonius-Gi1d.e het 65O-iarie bestaan"vierrje het oude beeld van St. ,.iit;ronius jrbt vanui.t d'e kapel
in een 1.;lechtige o;tocht naar het feestterrein geb.racirt en
daar o;; een t:6oie iersieide boog 3eplaatst.De routehraqrlailEs
rnen trok, 1ie;,.oqo. over tle Bevertdiikr toen nog zo breedy'at
i''.en er met paard en yagen gemakilelijk kon passeren;ook hier-
langs storihen 'vele inensen te kijken. i'u is de Bevertdijk nog
sLechts eentsnrai r:aadje en het ryare te 1'rensenr dat hij i?eer
tot zijn oorspron[elijke bree{te uerd teruggebracht, or:t ten-
a1s randefpiid te kunnen dienen. Ook de.burgerij r,vilde minste
het feest meevieren, r'iant volgeng de bgrichten 1req,die. tiid
,r;qd {1 ae'lCatste dagen voor Pinksteieih, 'hara gen'erkt om de
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huizen een mooi en . feestelijk en fris ulterlijk te geven,
want- het ctorp moest er held.er uitzien, on d.e vree'ndelingen
een goede ind.ruk te geven. Yermeld^ensnaard is nogrdat, toen
daags voor Pinksteren het feest'werd. geopendrd.e led.en van d.e
Gilde en d.e tr'anf,are enkele ritjes in d.e nallemb.len maakten,
ctie bij het feesttemein stondrvoordat aIle aanwezigen ond.er
eenl|forge|tnarshetfeestterreinver1ietqn.

Ten slotte spreken we ook nanens tie lieenkundekring van
Genert gaarne onz€ tiank uit en onze waard.ering voor alle Ie-
d.en van de St. Anthonius-schut, die aan het herstel, va4 het
kapelleke hebben meegewerkt.

M.9.. J .Pennings.

Hgrmannus van Ravenstijnl afkomstig uit Oirgchot'1. was
koster en schoolmeester van 1751 tot 1772 en overleed. in
1807 als rustend schoolmeester van Bakel op BJ;jarige leef-
tijd.. Zj-jn vrouw, Johanna d.e Graaf werd in 1'l5J overgeschre-
ven naar Oirschot. Eij liet bij zijn overlijden 2 zocns en
{ d.ochtexs na: Gerrit Elias was in 1.792 schoolmeester gewor-
den In Gemert. Zijn zoott Y7illem Albert was in 1789 gestorven
en van Fi jn dochter Elisabeth Barbara is b.ekend, tlat zii
trounde net Lanbertus Vfaaterbeek en in Genert een zoon kreeg
in 17962 Godefrid.us Leonardus.

Arien Rid.d.ermansl in 1755 iut Vlijmen naar Gemert ge-
konenl rras .aanvankelijk eubstituut voorzarnggr en na 1775
koster en schoolmeester. Eij was gehuwd. net Johanna Mees-
ters. fn 1ff6 kreeg zljn dochter een kindr dat als onecht
werd ingeschreven, omdat Jan B,aptist Du mon, een R.K. jonge-
&an, met wie zij in ond.ertrouw traso haar vcor het huwelijk
verliet.

Maria Elisabeth van Duuren kwarn in 1750 uit Heeswijk
en ging Ln 1752 reer terug, waaruit valt op te makenr dat
ze rellicht a1s huishoudster van de predikant dienst deed
v6,5r diens huwelijk.

In d.e jaren '1745 tot '1747 was alg lidmaat ingesche

vervolg
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