EEN RECTIFICATIE.
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aat het'vorige nummer J1 van Gemerts
verschenen uas, kwam er bij het Secretariaat een
aanmerkiiig binnen op het adtikel, dat d.e hr. J.Rooi.jakkers schre.ef over d.e gemeenteontvange::s in 1JB5 en seHeem

dert 1809.
De hr. Chr,van Schijndel uit d,e Berglarenstraat schreef
nameli jk, dat d.e Ii jst niet volledig was r' omdat d.aarin
de naam van J. Bots ontbrak.
Een gelukkige reactie en een bewijs, dat er belangstelling bestaat voor d.ergelijke artikelen. Het schrijven
van de heer van Schijnd.el werd. :doorgegeveR aan de hr,
Rooijakkers die antwoordde als volgt:
ZoaLs u terecht opmerkt, is er in d.e publicatie in Gem'erts Heem irIr. 11 over Gemeente-Ontvangers in 1786 en
sed.ert 1809 in Gemert een omissie geslopen.
Er staat vermeld.: Yan 1904-1924 \tas gemeen.te-ontvanger
S.P.K.Th.Bi jvoet enz..
, dit moet zijni
Van 1904-1924 was gemeente-ontvanger J. Bots, overled.en
+:1-24roud 6) jaar, gehuwd. met Johanna Catharina Colen;
hij woond-e Bind.erseind C 10!(nu 2{) en was ook organlst
van de St. Janskerk.
Van 1 924-19)1 was gemeente-ontvanger S.P.K.Th.Bijvoet
oud. 65 jaar en gehuwd, geweest met D.J.l{.v.Kemenad.e; hij
woond.e Binderseind. C 108_.
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Boerderij-onderzoek met de bed.oeling, oude, historische
boerd.erijen te bewaren, event.te restaureren, of zo dit
niet mogelljk is, d.e boerd.erijen te beschrijven en in
tekening te brengen. De Stichting is gehuisvest in een
afdeling van het Nederland.s Openluchtmuseum te Arnhem,
waar, zoals u wellicht bekend. is, d.e heer l\[. van d.er
Wijst, Redacteur van Gemerts Heem, aL sed.ert .enige jaren als Conservator werkzaam is.
Van d.e 9000 boerderijen, die in ons land aIs monurnenten
gerdgistreerd. staan, zu1len er circa JO00 d.oor restauBa
tie kunrien word.en behouden, waarvan er twee in Gemert
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staan. Sed.ert 1)60 zijn er ZJO beJ-angrljke oude boerderijen opgemeten, gefotografeerd en beschreven, Ook zijn
er een groot aantal lichtdrukken en ander documentatiemateriaal aanwezig. Niet a11een de boerderijen apart,
naar ook d.e wij ze van groeperlng in dorpen en gehuchten
vertegenwoordigen een stuk volkscultuur.
De Vijfd.e Boerderijendag in I'{aastricht werd. georganiseerd. om d.e d.eelnemers kennis te laten maken met d.e
boerd.eri jen in Zuid,-Limburg, waarvoor in d-e namid"d.ag
onder d.eskund.ige leiding een exeursie was georganiseerd
langs de meest karakteristieke dorpen.
Deze Boerd.erijendag werd door een viertal leden van ons
Bestuur neegemaakt. In d.e voormiddag werd, door Drs.R.C.
stedebouwkundlge van d.e Rijksd.ienst voor }.[onuHekker,
'mentenzorg, gesproken over het ontstaan van het Zuid.limburgse dorp, welk ontstaan is gelegen. in de tijd.. na
d.e Romeinse bezetting van d"it land.. Uit d.e minutieuze
onderzoekingen van de laatste jaren is gebleken, d.at
meerdere d.orpjes in een priqtitrgf stadium zijn blijven
steken en een afgerond. dorp of gehucht te zi-en geven
De d.orpen ontstonden uit de laathoven (t<le:-ne boerderl-jtjes) van boertjes, die van hun heer afhankeiijk waren. Oorspronkelijk waren d.eze pe1sonen horigen, d.ie
moegten werken voor hun heren, fater kregen ze een eigen boerd.erijtje en moesten ieder jaar een bepaald-e
Ook in Gemert was d.it het geval en er zijn hier een
groot aantal huizen en akkers,-llaa-rv.an d"e eigenaars een
cijns moesten betalen aan d.e Kerk, aan het Armbestuur
of aan d.e Lati jnse School. Pastoor-Poel1 herinnerd.e d-e
mensen hieraan ied-er jaar en er werd dan .een of twee
d"agen zitting gehouden in het gasthuls, om de betrokken
personen gelegenheid te geven de verschuldigd.e cijns te
betalen.
De ontd.ekkingen van de stadsarchivaris van Sittard., d.e
.

heer Offermans hebben bewezen, d.at

d-e middeleeuwse d.orpen in Zuid.-Lirnburg een nauwkeurig geregelde planologie
had.den. Er waren bepalingen en verordeningen, d.ie het
Zuid.llnburgse dorp beter regelden dan l-ater ooit het
geval was. Ivlen maakte van d.e d.orpen kleine vestinkjes;
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hieromtrent advies uit te brengen aan Ged.eputeerde Staten van N'rord-3rabant.
Van d,e twee boerde.r.ijen, d.le in Gemert op d.e }fionumenten
11jst staan, is de. armerhoef mooi gerestaureerdlvoor de
restauratie van d.e tweederJ)ern Blauwe Kei op Boekent is
in d.e Raadsvergad.ering van Gemert op 2) aug.1)68 een
bed"rag beschikbaar gesteld va4 f 45OO r -- als tegemoetkoming in de kosten, aarr de festauratie verbonden. Laten we hopen, dat d6 restauratie binnen niet al te lange tijd. kan d.oorgaan,
Zo ziet men, d.at er ook vanuit onze Heemkundekring aand.acht geschonken word.t aan hetgeen de Stichting Historisch Ond.erzoek Soerderijen beoogt.
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kwamen de leden van onze kring in
Op 10 october 1)68'O
vergadering bijeen in Hotel 'rDe Kroonrr. 1'/egens ziekte
kon onze Voorzitter, d-e hr.L.Bekkers niet aanwezig ztTn
en zo werd de vergadering geopend door d.e Secretaris,
d.ie de aanrezl'gen hartelijk welkom heette. Hij zei, dat
door de heer W. Vos uit de Ruysenberghstraat en ziTn
zoon Peter een groot aantaf gebouwen, oude kaarten enz.
op d.iats is vastgelegd., omdat vele d.aarvan zu1 1en verdwijnen of aI verd.wenen ziin. '' 0m maar 66n voorbeeld te
noemen: er ziTn tn Gemert, de plaats van de wevers bij
nog maar enkele huizen meer, waarvan rnen
uitnemendheid,,
'
d.e vroegere weefkamer nog kan herkennen. Zo gaat het
straks evenzo met de nu nog aanwezige typische boerd.erijen, oude gevels enz, Om later te kunnen weten, hoe
d.eze geweest z,jjn, ziyn d.eze diars gemaakt. Het zov zeker aanbevellng verdienen om 66n of meer echte wevershuizen in stand te horid.eri
Daarna lj-et d.e Hr.Vos een groot aantal mooie d,iars zi.en
van allerlei
soort gebouwen uit Gemert; ook een groot
aantal oude aanzichtkaarten werd. in beeld gebracht en
vele oude fotors van personen en gebeurtenissen uit het
verleden. Voorzover nodig w€rden d.eze van commentaar
voorzien. De vertoning werd. met veel aand.acht gevolgd.
en vaak kwam er ook commentaar van de aanwezigenr wan-

