
zltters ervan ook.weer geen praalharrzeu noemeu. Het konink-
llJkbesluitimmersvan24februarils53.overweegt,dathet
nodig is het costuum te bepalen, dat de 'burgemeestergt' des-

verkiezende bij plecht!.ge geLegenheden kunnen dragen en om-

schrijft deze kleediJ nauwkeurig zonder daarbiJ de oranJe-
cocarde te vergeten.

ook het omhangen van de arnbtskettlng in gewone raads-
vergaderlngen - alhoewel dit velen als verouderd voorkomt

wordt blijkens opmerkingen van zekere roadsleden ult dnze'

tiJd en fn 6nze gemeente klaarblijkellJk op priJs gesteld'
flei w1I ons ,oorkor"t, dat het dragen van deze keten ' de

plechtigheidvanhetvergaderennietgrotermaaktrdatmen
Lr zlch niet beter om zal gedragen, dat men toch"wel weet'
wie de vergadering voorzit - ook het publiek - en dat nle-
mand zulks als ".o rtS"onder ulterlijk eerbetoon aan ziJn
positievarrzitting-hebbendraadslldmagElanmerken.Door
achterwege laten wordt aan'de zorgvuldlgheid in ambtsult-
oefenlng niet tekort gedaan.

fei spaarzaarn gebruik varr het vaardlghcidsteken liJkt
ons raadzaamr' doch desgewenst za1 ook het oude rechtsvoor-
schrift dlenen te worden gehandhaafd en geaerbledlgd.

Regelen zonder frak en hoge hoed, schiJnt voor sommi-

gen nog; altijd een onbestaanbate zaak te ziJn'
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A.H. de Bekker, burgemeester.

DE BIJKE AKKER VAN GEMERTS HEEM

door Dr. Pi- Loffeld C.S.'SP'

De ,,Gimmertse wil" oftewel levenslust heeft al mehige

jubileumvlering op ztjn rekenlng. Laat het stichtingsJaar
lr* u"o corporatie dan volslagcn in de mLst van het verre
verleden weggegleden ziJn, even woltjk komt op een of ande'

re hooggestemde vergadering of "eomprisie" 1Iees conparltle)
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paalde bekrompen belarrgen voorstaat, maar dat het hler een
verenlging geIdt, in Genert enig tn haar soort, die aller
medewerking aanvaardt on die als louter-cultureX.e tnsteffi[
alleen ldedle belangen.nastreeft erL ?n alle be6lking3groepen
kan overkoepelen." Aldus de inleider op 28 aprll L94L-

De stichting wls er: zittende de oprichtlngsvergadering
gavcn 59 aanwezlgen zich op a1s'Iid; ult hun ntdden werd me-

teen het eerste Bestuur gekozen. In mei' groeide hun aantal
tot 83, in Juni tot 1O9, in JuIi tot 113.

Op 4 Juni 1941 had een algemene vergaderiug pLaeterbiJ
welke gelegenheid het beginselprograln werd ultgestippeld aart

de trand .rrt, pr"tror Poel1 rs tekst uit het "Gimrerts lieke'!
"van wor ik ben? Kende gal ons laa,nd?" - Dat duidde da3 res-
pectieveliJk op het IIEEM en op de heeml(UNDE.

In die richtJ.ng wordt nu vtJf en twintig Jaren lang ge-
studeerd, gesproken, geschreven, verzameld, gegraven- Mannen

als de bdtreurde trfieestef va"n der v-e1den hebben hun biJdrage
geleverd. Van GamererL z.g. uit Aar-1e-R'ixte1 stinuleerde de

herleving in 19561 net hem Drs..Mandos etr G" Beex, van het
hOofdbeStugr van ttBrabants Heemtt. - IIoe ver iS men.nu gevor-
derd met de .liefde voor het eigen treem en de kenniE- erva.t?
Ik denk .hier aan de oproep in "Traverse" vart 24 'naart iI.
- Deze en dergeliike vragen zal het jubile:rende Bestuur'zich
moeten stellen.

Een vraag die herhaaldelijk en tot iriterens tot ge-
richt wordt aarr ondergetekende, is die naar een onderdeel
van de Gemertse heemkunde: de geschiedschriJvtng. (heemkun-
de omvat ook nog het verza.nelen van voorryerpen, het ,bescher:
men van nonUmentenrde interesse voor de aktualiteit enz.enz.)
Daaraan rvordt a) 34 Jaar gewerkt; een hoge archlefkast zLt
vol geordende notities en prenten; twee grote rekken val s6-
men 1O planken herbergen bovendien de betreffende boeken.
Daaraan (en aan reizen en ondef,zoekingen) werd het t'schrljf-
loon" van de Gemeente besteed. Overlgens bliift' nog een

slordige 2OOO gUlden over van het bedrag dat 1n 'heluonds
Dagblad" werd genoemd (15 Januari 1966). Dit wlI ik dan

graag ttgfst4an" aan welke andere serieuze geschiedschrlJver
ook. Zo kunneu we sa,men de 'historie van Gemert in duplot'
schriJven, nadat de goormalige secretaris van de Gemertse
Heemkundekring, M. van der WiJst, aI een zeer belangriike

-10-



innrot dnnrtoo 6010vorct hooft. opgemerkt zij nog, dat er gcennnnlolcllnr bqrtnnt tot clo vrces clat c1e enc beschrijvlng eendttpllonnt rou rvordon vnn clc nnclerc.... fk ben wef Oe Heer van60r l?lJrt dnnkbnnr voor zlJn nl<ticvc medervcrking u, ik spreekdo hoop ult, dnt.hot ntot [i5 hern zal blijven....llro dnn vordor nog van ongeduld getuigcn-wi1, kone eerstccnr hlJhont' htJ znl zlcn lzols ik aan oln ri;vc ondcrvind)6et het nootr:nmor ls c\n mindcr berekenbaar dan rvlnkelvijrrenb.$Ugn O'' rtrnton _nnnlcggen, cn.zekcr moeizamcr dan,gordijn_rtct wovgn on nnrclnppcrcn rooien. En .dit geldt z&<cr wanneerlf |lor nndorcl bourvrvorr(cn op stapel staan aan ae Gcmcrtsc ge_r.hlodrolrrtJvtnll.. .. Ilccft ccn Gemcrtsc agrari.r ar eens ge-,lebcord olnonh1ncllg dric ploesen (oudc"rrlt""i tegelijk doorlcrullofrfficlrl<cn?rnIrsni5hetgeclaanhacl,r'lat
dnn to EotTtron vnn ccn mcneer clie vanaf dc rand vcn de onaf-llonbnro nkkcr zou rcrocpcn hcbbc"r ;uJlnJ""l"""nr.t 

wat op!,,Mnnr rlo bocr, hij ploegdc voort.... Dat .,gedicht van We_rumqur Btlnlng rvcrcl cens-aoor Antoon coolen z.g. gccleglamecrcl,n tk:zorfclc rdnl waarin eerder cro heenkundellrring van Gem.rtlrortlcht rverd. Ecn cler oprichtcrs van 'bo rommanoeriS Gemert,,wll clnt bliJvcn doen: ars rruraeuiij["".rl""i;;;;"esere en hui_rll6cl vrt6iG[-Tan cte zirvcren i"ir,r.
En mogc een grociencr aantal inwoners van de oucre Kom-mnnrlorlJ ook c.n clo volgcn.e 2s jdren hun vor€n niil".""t".i._l(on'cloor cle rijke akker van het Gemcrtse heem.

VlJf on twintir" jaar Heemkunclekring in Gemert.-
Do kroniek van werkzaamheden van de I{eemkundekring ,be 

Kom_mnnclcrlJ Genert" vangt aan met vermelden van een oproep vanPnstoor Binck, in een aantal Brabantse kranten om te korhentot hct oprichten van historische kringen in drt gew6st entlnnrcloor tot cen betere kennis van Brabantrs verr€aen. Deze()procp rvcrd met sympathic en enthousiasme b;g;;;;:-;; ;;;;

Ithonen 1 o! r t 1 19 6 6
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