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Als we na het einde van het jaar 1974 de balans opmaken
ven hetgeen er in onze I{etmkundekring gebeuïd is gedurend.e
het afg'lopên jaar, mogen we net enigê voldo,ining tcrugzien
op 197+.

Het aantal leden van onze Heemkundekring nan toe tot 160;
hiervan waïÈn Èr 7, geabonneerd op Brabants Heeni.Dit nochten
er wef meer zijn. 0p onze I. denvergad-e ring.n Ltas steeds vol-
doende bcl angs t e 1l ing,

,en v::n de probfenenrwaarvcor de Hêemkundekring in but be-
gin van,,]tJ4 stond, wes te proberen een oplossing te vinden
voor hct"ïà ord.e maken v.?.n de Gemertse keskesrdaar deze aoes-
ten worilen herstefd en gcdeeltelíjk voorzien van nieuwe
beelden,]Ía hler ,;n daar lnforrnati: te hebben ingewonni,n r heb-
ben we ons in vcrbinding gÉsteld nÉt de kl e iwar::nfabri ek St.
Jorls in 3ees:1(lb). ua een bezoÉrk van onzê kant aan de fa-
bri.lk Èn ecn bezoek vr.n de directsur en de kunstenaar,dii cle
rrierure..beelden zou maken, aan Gemert, werd dool ons bestuur
het beste gcoordeeld d:' becfden van het keske aan hct Krui,s;
eind alle vicr te verv&ngrn en tevens een niaur4r becld te laÈcn
rnaken voor het keske in de St.Annastraat. Ook het keske op
de l,od.derd.jjk moest van een nieuw 1'.{ariabeeld wond.en voor-
zienrdaar het cude gestclen was.Verder zou er eên copie Lror-
den gemaakt van le Vl-ucht naar Egypte op Den FIeuvel en ven
het houten kruisbeeld van het keske aan het Kruiseind.

Het is nu zoverrdat alle beelden gereed" zijn. Ve hopenrd.at
de beelden binnenkort geplaatst kunnen worden,

Het eikenhouten beeld van St'Jan de Doper uit het keske
aan het Kruisei-nd i.s nog bï de restaurateu"rde heer .l{ares t]1
llaastrichtr !/e hebben bericht ontvangen v&n ltlonument enzO rg
uit len Ilaag, dat men aldaar berêi.d is bii te dragen in de
kostcn van restauratieilaar d-e v;rgoed.ing van l',{onunent enz org

n16t voldoend.e is, hebben we ons overeenkomstig de daarvoor
gêl-dende voorschriften tot de provincie gewend en de geroeente
om een aanvull ende subsid-ier Eoewel- we op J1 decenber nog
geen officleel bericht hadden ontv&ngen, staat het r^rel vast,
dat ook deze instanties sgbsid.le zullen geven.

Een ander verheugend feit is; dat d.e rnolen in :rDe

Veenboerrr in restauntie 1s. Hii za1 vermoedelijk binnen
Deelrrle
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..'uld n gcheel È:rend zijn. Het opnieuw in ge,[iuik nenen. v'h
-e .'eres t 'luïe e ráe mof cn zou .verge.z 'ld moet-en^i:áan-va1t-edh ( I
.ander feesteli.jk gebeuren. We denken er nog ovër ía' ': ''j: 

Oo,k net de restauratie van +onze St'Janskêrk woÍd,t go'ed9

voortgang gemaakt. ' -i 
t 

.
Onáer de feiten van het afgelop'en jaar rnag zeker ook ver'-

meld word.en de t ent cgns t.9-]; l'i n6-van gude. f oto' s 
' 
die in sanen-

werking met het-Tefaarlcrihïïs-luy's'schenbergh alÏii er werd ver-
zor,3d áoor de lleemkundekr;'nc. oB 9 '' 10 novepber van .h:t
vocrbije jaar.Gedurende de anderhalve dag dat de tentoonstel-
ling ópei-r. was, hebben meê:r dan duizend personen lez€
lezóchl. De- bezceke?s war'en .zonder uitzrndering enthousiast
en d.e medeteiklttg van de beuoners van- het -leia-:lrdenhuis 

t wao-Ï

in de grote koffiekamer de tentóonstelling werd gehouden,was
buitênlewobn; ze hebben tatlijke fotors afgeétaan vobt deze

ten t oons t,e L I ing.
In de samenstelling van het bestuur vàn de lleenkundekring

is in het afgelopen jaa.i geen verandcring gckonen' :

. ,Le denv eïgaderingcn ' óu "eiste l edenve rgade rlng van 1974 hàd
ïrá"Ïíó zS--j-*anuáii 1!l{. volgens gebruik lrrerden- iir 

'*ze;:;;á-;í"b- aË laat,rr""i'sen ult6ebrrchl' 
. 
door de secretauri s

"tt áe. pe4nittgÍneesterr waa.rin de gc-blurter.rissen van het voor-
bije jaár ;ritvoeri.g verden toègclicht. Als biizcnderhoid kan

"otaltr 
veïmeld, aát de4e verslagen in het dialect van

Genert werdén gegevcn.
Ui t het vi iSlr-g v-.n di, pennígrnci stGl' b1eek, dat dr mecr

vas uitgu-g3ven dan er was binn engekomen, z o dat er een nadelig
sald.o was vr,l f 251 .71

.. Twee van - onzi leden, de iiercn II':in van de l'{crte} èn 1'Iim

van Schijndei hoddnn de boe\en van dó penningmeester gecon-
troléerd eir z! hedden a1les 1n oïdc bevcndsn'!e controlocorn-
mj-ssie verbonà ""t het versla:weL de optn;rking, dat het
noodza\e1ijk w1ïs oÍ.I de cont,ributie to yerhogen om inkonsten'.
en uifgav.n in evénvicht te brengcn.

)e'voorzitter dankte de. Secretaris vobrIzijn vcrsl''g' afs-
ook de pcnnlngneest.:r voor het gq:d bèheren va'n de -hein- toe-
vcrtrouwde gclden. Ook dl heren v,r.n d" kascommissie kfegen
r,roord.en van denk vooï bet door hcn. g'dane werk '

, In a.,nsluitïhg op hi,t versleg vrn de krscommissle d€e1de



\^ -/ir- r
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í 15.-- zrl bcd-rr.grn, zonCer Brabànts Heen l1O.--. Voor cc
leCen woonachti-g in GenÍ.rrt gaat een verhoging in net ingang
van 1971, het bedrag za'|, t.z.t, worden vastgi'st:ld.

Verder declde de voorzLtter neerdat de Heer-rkundekrlng uit
de erfanls van ons overleden Itd,nevr.Itrners-SLits een zak-
boekje haC gekregen v1n de pausetijke zoucaf )[artinus van
ï,{jsselrgeboren tc Genert op f nei 1B4t.Hi.j heeft in het zoua-
venleger goCt-nd vg"n -l1nov.1868 tot 26 augustus 18JO. Aan
deze zou:af l.rerd een artikel gewijd in GenÈrts Heemrnr.JJ.

Na de pauze, waarin koffle net worstebrood r,rerd gepresen-
tcercl,llerden drle filns vertoond:twee ov;r oude anbachten,nl .
het stoclen n:rkcn en stoelen natten en een klourenfiln over
de waternolens v1n c1e abdij van Postel, geleg:n vlak over de
grens net 3e191ë bij Luiksgestel .

le tweedc 1c denvergeclering van 1974 vond plaets op woens-
de"g 1O:priI, vaarbij circ:r J0 1ec1en aanwezi6 \'r^rr-n, wr"-..ronr1er
een verteg;nwoordigêr van de contactconnidsie van Brabants
ïIeen. 0p deze vorgaCering spro.k r1o he,r Sergé uit Breda over
de geschiod.enis ven de herennode, terwijl z\in d.ochter lltcri e

Claire een en ander vertelde over de Cancsnode cn de ontvikl<ol :
keling daervan in Ce loop cler eeurren.De heer Berg6 bezit een
grote v:rzalrling hístorische costuu:rs, zowel vcn cl,anes a.Is
van h;ren. Zij hielcl-en hiervan een uitgebr;ic1e sho\,i.

De volgende 1e d,env crgad ering werd gehouden in de bovsn-
zlil vln Hotel de Kroon op dinsdag 21 nei, waarbij de heer W.
Je"nsen en l:evr. S chreurs -Jans s en dc contactco::nigsie vr"n Bra-
bants ilecn vert egenwo o rdÍgden. lÍanens de kring Beek en Donk
Vas aanweiig d+ heer It;líx van Thigl.

0p cleze avond- hield ons 1iC,de hecr ,\d Otten, een uitvoerigi,
c:r.uscrie over de eerste I{cren v:.n Genert,d-e liedcrlk;n,waar-
v:rn hij bijzond-erc studie heeft geneakt.;ian cle hsnd v:n 4ivers.;
ouC.e oorkonCen en gegev'ns van de Bossche Protocollen haal
hij ook een starboon van de fanilie van Gen,-rrt gena.ir.kt. De
heer Ottcn neende uit Ce verschil-lende akten te nogin oprta-
ken, 'i,at het voornalig Slotj; in De Deel het vroegere k3.s-
tecl von Diederik is gewcest.

Il3 d,e voorCracht vr,n cie heer Ottcn l-iet 'i'riin Vos êen :Lan-
ta1 d"ilrs zion van enipJe kastel .,n van da Dultse Orderg:1egcn
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jl:lldcnhuis Ruysschenbcrgh rlhir:r'IJe 't' n'ii'-' ho'r'l d' d:]u]]

van de hoof dingang t"tt "f'nt vÏu!'gurL É" 's taiis in 4q nuur

stond, is naa.+. de-"e'.'i"g v1n het bistuur voorlopig' hó't- best

bewaaÍd in de toekorastile n'"nt<aner' Ev€ntueef' kan hij dah t'

z.t.aangebracht roor:den ï" """-j". 
l""wen huis of gotiouw op de

n";:; l:""1"1"Ï::ïi:""ïï:l:ïl' gn"piol.,' .orn'.te 
zorge*,dat

de I{ecn}cundekríng to"ht;;;";;"itlti'áia lrlist ' llierover' za'1

contact worden opg."ott" 'ict d* th'er W'F'Jansen' die 1?":""
C"e Contactcorql'rissie t' ''"- g;"lnntà i'le erii deze 

. 
ze'kJrr' behartj8fl'

lool onze kring werá een veruoek gàricht. tot hêt Water-

schap rrDe Aarr in lun -8o""h "tt ""1 lt , 
?l r:t s elljlte r'ornissic

ïl"r'n"ii"""ktv.Iing in v.rur-nd nct h.t vergriven o1 I91b":-
den van de, Peelse r,oof on dê foopkanten zoveel nogelijk te be-

planten cn de taluds án kanten v-rn '1open 
en sloteÏi niet te

bespulten naar te r:rrrtin"'Voig"ns het ichrijven van de liuil-
verkavelingsco"tl"sie iotat Ëp diverse plaatsen bèBlanting

""tl3ltïlnhdheidkaner is in de bestuursvergaderingen her-

haaldi3 nal:n "on a" oia"-geweest'We wachten de tijd af 'dat de

vroegÈre l,atiinsê School vrii .kool: -
Het bo"kje t'lcf<nopt: Geschiedenis van Genertir van 'v'

d.ríiist r^rordt hórdrukt. Ër is nog steeds bef l"ngstellíng voor'

De";;ji= ;i;it vurnocclelijk f 3'-"
Op de H;enkunol-gt stiáitaágen,op 10 en 24 ml;LTt voo? de

2?";: ;:"; in Boxtól geL'oua'nl laás- oot onze''iring vertesen-

woordi6d.!e behlnd;}dá onderwerpen vrren o'a'de hui zènbouw in
de Nederlxdschc prerlistorie ei de stand van h':t toponynlsch

onderzoek ln Oe X-cnpln' Hier bleekt d''t ook ah'''teurswe"k kan

biidragen tot r'ie t ens chappel- ljke tt:t11',.^ 
, 6ehoud.en

hiidrí1s.n tot wetrenscJ|LpIJc!ulr(:"-il?"ï.";;d;;;;.s- u',,'' 'at^'ltt.tt" l{J'f in oisteiwijk- .3t
.o ,á"au* I d.c,:ni+r 1974,wetd door driè l""tlYt:l:1:1r )"ïuïá ;-;.;;;;"" 

.79i 
4,"'d-door drie l'"l1ï'il;*:i;':ï:;

;';";á:-Ë?"; "p"át r'"r'i''II'"'d''r"'n1b-elmt ":l TllbÏg^:"::e"enk1:''cht tegen de' het nonunentenjaer 19J5'IIet wl's i u-Íi rotlo. 
-' - nndschlP als vrn

vernief lng van veel roois ' zolreI v:"n . 
ncr rr, 

-i:.^ ^- +^ ri^-v€fli-rL-tr|b

, scboui,,ien Ln -'n glocdvol betoog o' 
, ""11'"::..11-'U1,,""..'"1r "ï.I

I gauw t c denken t oat e erl -L'lrl*r u

. den is.Het kllnalt iu itt ln" Haàg op het ogenblik cy:it-9-::
ffi;:Ï":Ï ï'i ;:'i':;;;';; ;;";;;è"r'o"an' er'?oï ?i ii"1;.1"
ËXlï"tl".à"n";; ;;; ;;; i'"á= "r"p o r gebouw 

"1:1. l"::- : :' :'-u;
r,,t", 't" 

-o"tt r e t 'en Soed Írlgr rond
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in c1c Batije Àlclebiezen, o.a'v''n Ger.r' rt, w'-::rbij hij tcv'rLs d -

nodigc uitleg gaf.
Éet Winterseizoon verd op 24 septenber geoepnd nei een

lezj-ng van de heer W.Kinppenberg over Heenkunde en wat daar
lllenáa.1 lndel verstaan Inoet worden,als l ande riien t l- igging en

lndeling van het dorp, studic van huizen en boerdeÏiien cnz'
Ook het zoeken no:,r sporen van het vei"leden, b'v'door opgra-
vingen kan oari de*l zijn van het he"nkundig werk'

De hcer Bertus vsn der Zendèn liet o!;; 10 decenbcr ziin

hoorders kennis n:'k:n r:ret de Oostbrtbander en zrin hnor in
het d.cgulijks levcn' Ïn zlin voordr:rcbÈ 

'gênaandrrDe 
ifaldcrrr be-

schreei h:j aeze persoon bíjzonder lev:ndig en hunoristj"sch'
In deze vcrg:ldering kLteÍ] ook het voorste] vrn h::t bestuur

rin de orde tol vcrhoging Yan de contributle' Ilie:nand had

hiertegen bezwaar. Vand ] janu:lri 1?5 bctllen leden' die
bririten Genert woncn en geabonneerd zrjn op Brab:nts Heem

;-ri::- ;"t jaar, zender Brabants Heen f 12'--' Leden wonende

ln Genert en ge:.ionnecrd op Brabants Ileern betelen f 16--
p"t S"o"rrorrdór Brabants Hàem i ?.-- per iê'cr'Een tweede lid
lrit itet gezi-n betaolt f ,.-- per isar'

In d.e vergl,dering ven 24 s.ptsnb3r werd ook een exenpl3:rÏ
gstoond vo.n Èet Sorkondenboek v:.n Genertl{ierin zijn cen o'an-

iaf oorkonden van-lf- c-l. t tOO tijeongebracht' wt"axvan de trans-
scriptie is gcrnaakt door een specía1e Wsakgroep ven de heren
ga Oiton,lt;n Vos en 1,{.?ennings,Verschiflende personcn hebbèn

het boek re.,ds bcsteld. Àls er nog enkole 3'kten gereed zijn 
'

kan het boek worden afgeleverd. Later kunnen er nog altjJd
neer r-kt en worden ingevoegd.
Cry=qag9 r!41-!.. nàAat 3'eD onzo lcdin en i'n de plsats''l"jike
ï1=d.n trs ïekac gèr"laakt 

' 
d&t er in Ganert een cursuÊ van 10

lesseÈ in Oudschrift zou rnrorden gegevenr hebben zlch 25 per-
sonen i,angcneld.Uiteindeliik h',bben 20 personen de cursus ge-
volgdrdi: gegevon werd. door iír.À.van Agt'stàdsarchiv3ris van

Jináhoven. Zcs lessen werden 8egëven voor 1 jrnuati 1975'
de rest volgt in janusri en februiri 1975, De lessên uorden
nat veel enthousiasme en net succes grvolgd.
In d-e bes tuurÊvcrga{qli.Èg9n i+erd- veef aandacht bcsteed ae'n

ae t,e eld-êï-vei ae t"ít"s' roals boven 1'349 v611r'1d' Door ons

bestuuÍ werd geadviscerd on het beeld vÍrn St'Elisa'beth' af-
konstig v:n het vroeg.;rc gasthuis aan te bied'en :ln h:t Be-
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IIet 26str \^/e lkk.-r.'p v-ar- 

-àIj:-!:i'-t-9*ggSrn ' dat ín 197 4 in l)cn
los,,fr 'roera' getroutróil, wara 5;isetoona door onzs leden 1{'de }íit
en A.Rooderkerken en dc rpenings- en sluitóngsavond ook door
de voorzitter en secretaris vcn onze krj.ng.

Zoals ieder jaar werden er ook in 1974 diverse lqceLt:Lss
eehouden. wsarvan er cnkele bozocht rverdên d'oor een of meêr

iestulsledcn, zor"Is dr lTicuwiaílrsrec;pti' op het rcedhuis'
het afscheid van A.Jaspers als wethouder vcn G.'mertrhet 12f-
jarig bestaan vln het l,{annenhooï ttvcn wor ik fuen", de inst'àl"r -
totie van Prins Graard d.en Uurste, hct tienierig bestaan van
het d.aneskoor van St.Jan cnz.

Ons blad Cg.*rrE-Hecg v-'rscheen viernagl in 1974.Bijzonde-
re aandacht Ë.g'"n o.".de Heren vr.n Gemert'de Died':rikenr in
enige artikel.n ven Àd Otten. Win Vos zttte zijn artlkelen-
reeÈs voort over het Gen.rts dialeet in ultdrukklnben en

zegswijzpn. ,rtievr.v. d.Laor-|{a:s schree f over Hekserij in Genert
un-ottru oud-redacteur iri.v. d.\iJïst verleende ziin medewerking
in een lrtikcl over de indrukken, d1e Genert maakte op Teil-

hard de Chcrrdin tÍjd.ens zÏn verblijf op hct kasteel van Gemert
in 1!'10.Een lijst van de bszittingen van bakkor Wouter Jansen
die in 1861 wi:rd fai]fiet verkllard, w3s het onderwerp ?oor
êen artikel evenes'ns van zijn h:"nd.

De redactie wil hierbij de sohrijvers gaarne danken voor
hun rnedewerking, alsook l{r'ri3 van Kreij en Jacques v.d.Broek,
voor de dooï hjn genaakte tekcningÈn. De redactie hoopt op
bijdragen van nieuwe s chrijvers.
Lislsft--Sg-lrgÊ-qh if t"".. Ook in 1!/{ werd rns bo'kenb'rz j't

"rêer 
nitgelieiEr,et o.a.twee boeken ovor nolens' de uitgaven

van Zuidclijk Historisch Cont:ctrde ruil'nummers die we hebbcn
not and-;ru kringcn cnz. Ook ontvingen we '-'en cantal bldpren+
tjes van diverse personen cn èen paar mooie fotcrs Ían de
'heer lÍarinus ' directeur van het Sejraldenhuis alhier.

Tot sl-ot vit ik narnens hct bcstuur ge3rne een dankwoord
richten tot al1en, die ons werk in het afgelopen iaar hebben
gesteundro,a.het geneentobestuur voor de jaarlijkse subsidle.
'rre hopen ook in 1)lJ weex het heenkundig werk in Oemert te
kunnen bevorderen. Wê vragèn daarvoor uw l:fler medewerking.

Aldus vastgestetd in de jaarvergadcring van de Heemkund,e-
kring rtDe Korunandcrij Geneïtrr op voensdag '1 9 februarl 1975.
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'la Otten sprokkelde hier en d.aar het volgende bp u'1,:.,:-

0p I maart 1{{! verkogpt Wi}Iem Eenrick L{aessoen aan Henrick
Janssoen van Espd.onk een stuk 1and. net gebouwen erop genonen
uit de hoeve rrhet Hofgoetrr, vroeger van Goyart van Genert,
tegenover de kerk met rechten en vrfiheden.
(Srseche Protcccllen 1448/1449 folio {{v).
Op een drj.etal grafzerken in de St . ï.,arnbe rtuskerk te l{elmond
kwam het wapen voor van de Heren van Genert ( 1 plompeblade-
rên op een zwart ve1d,
le grqfzerken verneld-en a1s data van overlijdenlhet jas,r 1615
6 tebr.1619 en 24 febr.1661.
bron: Genealogische en Herafdische Ce d.enkwaardigheden in en
uit de kerken van N-3rab, door lUr.P.C.B1oys - van Treslong -
PrinÈ.
Onder gemert lcyt het adelyck stanhu.ys van de edelen genoerat
Lanckvelt welken naen men wi] dat sij gekregen hebben, oïBdat
sij so ijverich teghen d.en vijant st"eden dat sij de laetsten of

dê,(anghsten in het veld. r'aren.
Deze niet onaardige verklaring voor het ontstaan van de fa-
nllienaan Lanckveld, die overigens bestenpeld moet worden
el-s zijnde verre.van de waarheid, r.rerd. angetrcffen in rrBe-

scbrijving der Meleïij van I s-l{ertogenbosch een uitgave van
16J0, geschreven door van Oudenhoven,

0p 12 juni 1BJ1 werd te Serchem geboren Godefrldus A. 4.3ï-
voet a1s zooil van d.e burgemeester/notaris van d.ie pla,ats. Ziin
noed.er was de dochter van burgemeester Vissers van Tilburg.
God.efridus vestigde zich als bierbrouwer te Gemert.
1! jufi 1B6j huwde h1j lriilhelnina ?rlnzèn (geb,te Gèxoert 20^
10-ïSr5). Zlj was de dochtr:r van Johan Th,Prinzen (textielfa-
brikanj. te Gemert) en Adrlana van Mierlo.
Ult dít hur,re I {k werden 7 kindren gêboren. }e op 4 okt. 1865
geboren Simon Petrus Carel Theodorus Bijvoet nan de brouwerÍj
van zijn vader over.
bron: Geneafogie van de familie Sijvoet, Tax:ndrie 1)a2, bi-z.
276 e.v.


