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VAN }E VOORZITTER.

r.t Is voor het bestuur en zêêr zeker ook voor d.e vooraitter
zeer verheugend te kunnen vexnenen, iiat zoíe1en. zichr' al l of n!-et
Iid van onze hing, net- de eeu of and.ere tak vao Eeenkund.e
bezÍghoud.en. Verherigend ook, d.at er zijn, *ie zich van elders
bier vestigden, geÍnteresseerd zijn in de historie van hun nieu-
we woonplaats- ên ín ileszelfs geschiedeuis }ÍIIIèD duiken. We heb-
ben de pretentie te geloven, d.at tt bestaan vao onze kring, die
reeds jaren door woord en gesch.rift heenkundig werk propageert,
hiertoe heêft bijgedragen.

Ook grote píoniers uit rt verl-eden, zoals een pastoox ?oel1
en nog Loffeld, Va"n der Wijst en andelen hebben zee! zeker bij-
gedragen tot rt voortbrengen van indi.H.duele heenkuadige hobby-
isten.

llanneer Een dan op dat gebied el-kaar kan vindeo en een of an-
der heenkundige hobby in teanverband. kan beoefenen, zaL dit g.e-
wis een aangenaen verpozen zijn niet alIeen, naar ook zêêr zè-
ker zijn vruchten afwerpen voor Jnze kring en voor rt heernkunde-
werk in Genert. ï,id worden van onze lccing k"n altijd, naar ook
zonder dat zal ons bestuur alle aktiviteiten op dit gebied net
grote belangstelling volgen, sti.nuleren en tIaar aod.ig en kan,
steunên.

Chr. van Schi- jndelr' voorzi.tter.

AanvulLinE van het Jaarverslas-
@ het seizoen 75h6 vaxen et op 25
october 1975 tn {0-ta1- personen aanuezig on te kijken en te
luisteren naar een causerie ven Dhr; IIaat over cle vier jaargetij-
den. nhr.l'laat gaf aan de hand van vele diars voorbeelden hoe nen
door eên beetje beter rond. te kijken intensiever van de schoon-
heid van het 3-an{schap kan genieten. Jaoner was het wel, d.at de
heer liaat raaar we-nig diats uit het toch prachtige Brabantsê
landschap liet zien.

0p tle storroachtige avond van 27 novenber was dhÍ.I,I. Kj:rippen-
berg naar Genert gekonen voor zijn lezing 'tsinterkl-aas en zijn
Élch:innelr'. Uitgebreid e"ing Dhr. Krdppenbelg j.n op de verweviig
van oude eernaanse legentlen r0et diê van Sinterklaas.' Sint Nicolaas l-s de patroon van d.e zeevaarders en huwelijks-
roakelaars. Vooz uitgebreiil verslag zie Generts Eeenrnr.60.
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aan generkt ' zodat we hopen bianenkort d.e beeld'en te ku'rlnen

plaaisen. De ï]ucht near lgypte op Den Eeuvel is wel gereed ge-
ior"r, "o 

ook in het keske op de Lodderd.ijk is weer eea I'Íaria-
beeldje geplaatst.

Voór áe-restaurà,tie van het eikenhouten beeLd van Sint JaÍI de

Doper uit het keske ae.n het Kruiseínd is in de loop van 1915 de-
fi;itief eubsidie toegezegd, zodat aan de restaurateur, de heer
I'lares in l{aastricbt opdracht tot restauratie kon wordeu gêgevên.

0p het einde vaa het ia-at 1975 teLde onze hing 1J0 ledent
tn"uri.o er ?O geabonneerd. lÍaren op Srabants Eeen. Eet bestuur
zou gaarne zienr dat veel loeer leden van onze kcing ook een

abonnernent zouden nenen op Brabants Eeen.
In de sarnenstelling va.n het bestur:r is in het afgelopen iaar

in zoverre eea vetandering gekornen, dat het secretariaat vanaf
1 october 19?5 sordt waargenonen cloor dhr.A.Rooderkerkenr ir., die
de plaats heeft ingenoraen van dhr.l'i. Pen:rings, die ontslag heeft
gênoaen.

LedenversaderinEen. De eerste vergadering va:r het jaar 1975s te-
vens jaa"vergad.erj-ng, had. plaats op lroeasdag 1t februarir waar-
bij ais leden van d.e contacteonnissie van Brabants Eeen aanwezig
llaren de heer i'I. Janseo en nevr. i'1. S chreurs-Janss en. De secretaris
gaf een uitvoelig verslag van hetgeen er i-n 1974 was voorgeval-
1en, waarbi j enkele pr.l:rten, zoals bv.de tentoonstelling van oude
fotors in het bèiaardenhlris oet narne werden vernel-d.

lia de secretaris bracht ook dê pemingmeester verslag uitt
uaartrj.t bl-eek, dat er over 19?4 een nadelig saldc lras. De kas-
corooissie had al1es in orde bevoaden.

Onder d.e daarop volgende pauze werd koffie net worstebrood'
gepresenteerd.. In velband roet het }lonr:nenteniaar was a1s spreker
voor deze êvond gerraagd de heer A.Kakebeeke uit Eersel, die er
in zijn causelie vooral op wees, dat e! veel neer aandacht 8ê-
schonken za1 noeten worden aan het zgn. kleine roonument als hui-
zen, tlorpsgezichteu en laad'schappen, die door onoordeelkundig
ingrijpen zo vaak bed.orvea worden. Onder de huizen zal er vooral
gelet noeten word.ea op de oude boerderiieDr ríarrrroo! tegeawoor-
áig zoveel belangstêI1ín€i isr 'waaldoor het gevaar ootstaatr dat
ze in verkeerde handen terecht konen.

Voor het bêhoud van het kleiae monument is op ale eerste
pJ-aats de nedewerking nodig van de nensêa oro de overheid atteot



-5-
ie naken op i.at6ene uat er be:;aard zou l:ui-:-.,er blijvea.

Op aanrade: .ran dhr.Iiakebeei:e heeft orze lleenlcu.nd elirii-1 az:-
onze leden een U-jst toegezonden on te a'raasn velke Sebo-.i:Jen e:1

landsehappen belraerd zouden roeten blijven: op deze vxLe7 is
slechts door een pêer personen gexeageexd. lat i3 ja.n:er, :;ant
er zíjn volAens dhr.Kakebee:::e volSens de ilonulenteniet Tan 1961

raogeli;theden voox een Seneente om ook plaatselijk bepazlde h'"ïi-
zen en lanrisehappen tot nonurent te verkfaren. Tot slot liei de

spreker een aarltal diars zien van goed en sl-echt verboultde boer-
derijen.

le tneede l ed envergaderi-ng vond plaats o3: dinsda3 6 meL 1975,
lraarbij vertegen'vroordigers aamrezíg l;aren vall onze zustervsrel-'i-
gingen uit Aalle-Ri:rie] en Xeel: en Dcnl;. In velband net het jaar
van de lrout: '*as dhr.l3eippealerg gevraaSd :rei zijn 1ezin3 ovel
ttstiftdaroes en legijnijesrr. lezê 3-ezic5, d.ie hel-aas slecbt le-
zocht uas, is er nanelijk speciaal op Sericlt on te letel zier:'

hoeveel- to;d bepaal-de vxouíen in de loop der eeurren 5edaan heb-
beo, bv. op het gebied van l:iet verzoïgen van de naaste, het on-
derr.rijs, de h;lst enz. Er zijn nog verschil-tende rooi'e Sebouïel!
in diverse plaatsen, lraar inde::tijd Siiftdales of le5ijren heb-
ben ge',roonC. Ook een aarrtal- ncoie beelden zijr afkonsti5 uít de-
ze lrlo,.r.irenkloosters ; eniSe ervan vorden bellaeÏd in het nuse''ili te
Uden en in het Rijksnu"serm in -Lnsterdan.

In ilederlanC hebben we nog êen be3ijnj:of c.a.in B:i:eda; er zijn
er ook geneest in Den Bosch en Grave. In het kerlce6ister van
Genert scbrrjft pastoor Van Eeek in de voriSe eeurr, d'at er ooll
j-n Genert een ilegi lnen::looster heeft gestaan in dê Sroekstraai'
4d Otten schreef hierover een artikel in Gerelts lieen nr.60. De

boerderij in de 3roekstraat, die de naac Eegijnhof droeg, is in
het begin van deze eeuv afgebrand.

!e iaatste ledenvergad.ering van het seizoen was op Cinsdag
2'l wej- 19751 naerin dl:r.EEe1ie van de Universiteit ven Utrecht
sprak over Í0olêns en huÍ! rel-atie tot het lanCschap en de nensen

"t. 
oo"" de ontÍdu{eling varl de rnolenbout'r na het jaar 1200.
A1s er ergens een winCnolen staat is dat nornaal een teken ,

dat het 
""tt 

ol"k landschap lras zonder obstakels a1s bonen en ho-
ge gebo'-l'rren, die de windvang bef ennelen. Aantrezigheid van bv. een

graan- of olienolen wijst op een gemeenscha! van nensen, die r'tat
áe neel-voorziening betreft en het bakl<en van brood voor het
grootste ged.eelte self-supportiDg lIarea.
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De oudste $indÍol-en in ons land, de standerdmolen dateert

van 1200, .'raarvan Lei bovenhuis niet draaibaar lÍas en de ldeken
altijd naer dezelfrle kant Sekeeïd stonden, rneestal zuidÍesi'
Rond l4OO kouen er colens net een draaibare kap.

In deze vergaCeting lrerd ook voorgesteld dlrr.H.I'landos, tot
voor kort voorzitter van Brabants tleenr tot erelid van onze

kring te benoenenr traaraee de vergad'ering unanien accoord ging'

o:rr.sus 0udschríft'. -teze cursus van 1O lessen, d'ie door onze

E6erltottO.Lriog vercl Seorganiseerd. en l^terd 6egeven door dtrr'r!'

"r"Àst, 
stadiarchiváris van Eindhoven' verd- in febrtari 1975

afgesiolen. 3i1 de laatste les lraren enige besiur:rsleden van

onàe Heerckundekri:ig aanr'rezi3. 0p verzoek van ,enige deêllfeners
is een poging gedaan on in de \'Iinterna and'en 75/76 een vervoJ-g-

"L"o" 
i"-otáu.oi"."un. iileloor was echtêr te weinÍg belang-

ste1liog, zoC.at d.eze culsus niet kon doorgaan.

Eet boellje Deknopte Geschiedenis van Genpr!, geschreven door li'
;; á;" ,lilfi' Ï" ,-" t g75 h""d.rft en ook bii de Genertse boek-

handelaren verkri j,3baar. Irr blijLJ ge1"r1d<ig nog steeds belang-
stetling voor te bestaan.

De lteeralcundise StudieCaeen líerd'en ook Ln 
-1975 

in 3oxtel Sehou-

@ naart. De onde:r''rerpen, die r'rerden

behanáeJ-d, beiroffen voorÍlanel-lii: archeologische vondsten en

de daaruii voortkonende conclusies ontaent oude nederzettíngen
en de v-roegste ber'roning varl ons 141d. Ons bestl-urslid' dhr'l'i'
óe ,l'it verlegennoordigd e onze kring. lit ',ras ook het geval op

d-e Kaderdag, die in deeenber r"reld j-ebcud.eDr llaarbij uitwisse-
ling van géáachten van de verschillende kringel plaats vond'

pal. ?'ie .. erltkarnr van Srabants Heen r'rerd ín 1975 in Ëilvaren-
@ dit kanp T{aren van onze hing a1s

deelnárners aanrvezig de Êeren ll.de I'Iit, A.Rooderkerken, !Í. Vos

en echtgenote en de zusters I'ioniea en Catharini van i{azaaqth'Op
de sluitingsavond waren ook aanÊezig de voo:zitter en secre-
taris van onze hing"
Regelnatig ontvangt d.e secretaris van o]1ze ileenkundekring an-
,r.oo""", rvaarin wordt verneld r dat een of andele vereni€ing een

receptie houdt bij gele3enheid van een jubileurn of on een an-
dere redên. Ïn 19?5 lrerden o.a.bezocht d'e ltrieuwiaarsreceptie
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op het gerreentehuis' de instatlatie van Sief den T',rêêde van ele

i)rumlcnaarvers, recepties van het ltr.K.V.r het St.Joris Gilde enz.

Ons blad Gernerts lleen verscheen in 1975, zozLs de laatstê iaren
gebruikelijk, vier rnaal in afleveringen van tr,reenaal 24 en l"tiee-
maal 28 blad.zijden. Ui-ivoerige aandacht kregen hêt Iiuukske en de
Rips in artikelen van pater Loffeld, tenrijl Àd Otten schÍeef
over het gebied rond.on Soekent als nogelijke bakernat van dê
Dui-tse 0rde. De molen i.n De Deel kr:eeg speciale aandacht vanl{ege
de restauratie. De heer Jan de Bok vextaafde voot Generts Heem

een artikel uit het tr?ans over het verblijf van de Àssunpt j.orrj-s-

ten in Gemert van 190C tot 1901 en hun indruk over Genert.

lianens Ce redaktie veel dank aar d.e scluijvers voor hul bijdra-
gen alsook aan l,iaria va-n ts-reij en Jacques va:r den Broek voor de
door hen geaaakte tekeningen.llet za1 de ïedatrtie aan3enaa:l zijn,
als nieune schrijvers een bijdrage wiflen leveren.

3oeken en tiidsehriften. ,e iaarh-ikse uiijgaven van het Zuid
iíistorisch Contact verneerderen ons boekenbezit. Ook ons bezit
aan biÍiprentjes gïoeit ieder jaar' zij het Ler\gzaam.

Tot slot lrif ik namens het bestuur allen danken die hetzii door
subsiC.ie, het plaatsen vatr een advertentie in Generts lIeenr-rietk-
zaarnheden bij festiwiteiten en aan de keskes êtc.ons nerk in het
afg;elopen jaer weer hebben gesteund. ïij ve::iro'.lren erop, dat in
1976, het jaar waarin ons 7e lustrun r.rordt herCacht, net steua
en hulp van U al1en het I{eero:cu:rdig rlerk in C-'nert te kunnen be-
stendigen.
Aldus vastgesteld in cle jaarvergadering van de lieeoku.adekring
'!De Konr:anderi.j Genert" op dinsdag , februari 1976.
Nanens het bestuur '

Chr.v.Schljndel, voorzitter. A.Rooderkerken, secretarÍs.

'v-oor aanvulling jaarverslag zíe bLz.2.

,ileersvoorsDel]inE.

Kolaen de Eond.sdagen met veel regen
la.r. gaan we slechte tijden tegen.
!e Hondsdagen hel en klaar
Duiaien op een gunstig jaar.


