
UlT HET JÀÀF.VEIiS GY E ,')
JAAR 0.

iËffieenkundekring is de lsatste ieren
ï"r.iijx constant gebleven en beveegt zich rond de 85' hte

t"go""án 1970 cet ó1 teden en in de }oop van hel iaax ksanen

*"-tr"" níeuwe leden bii.i tB v&R onzê leden waten geabon-

,re""a op Blabente Heen. Ik zou dit tijdschrift nog eens in
uï aller aandacht $il.lan 8,8.nbeve1en.
De eerste le d.enverged.e ríng werd gehouden op 1J januarí 1974;

in 4""" vergadering sprak de heer KnÍppenberg over "te lier-
l"tÀ"" *" pásttalen in ae Zuideliike Nederlanden' l{oci'ê

diaïs in kleur ve"levendigden deze interessante lezing'
lu'jurt.,u"gtrie:'ingvondplaatsoplnaartlg?Cmetverslagen
van-Secretáris en Penninlaeester. ?ate! gerlach uit Den

Bosch sprak bii deze gelégenheid ovêr het 1even en de werken

van Ce 3ossche schilde" Jeroen Soech'
In de eers.te vergadering van het ïinieÍaej-zoen hadden l'e op-

"i""r ae heer Kni?penberg a1s epreket net het ondet"rerp:

'rHeksen en Sijgeloofrr.
le-iaatste veiladering van het Jêar 19?0 was op I decenberr

á" tr"l""tr.""n"i, J"r, Íriends uit Helnond, ?rield een causerie
o""" ;pi"""n en Meneenr'. Een voorstel van het 3êstuur om net
i"à""s-u"" 1 jenuari 19?1 de contributie te v€rhÓgen tot
Í'-ï0,]-, ""tp. f !r-- verd zonder oeer goedgekeurd'
in dá lestuuisvergaderingen weld o'a'gespf,oken over de Ce-

nertse kegLeg. Er verd eán bandt ekeningenac tie georganíseê3d
orr, 

"an 
groot a.antÊ'l bevonëls van De leel , De ?andelaaÍ en

Het Kruiseínd, on aan het Gemêeïrtêbes tuur van Genert tè ver-
zoeken, on bíi een reconstructie van de weg hoek teel-Pan-
d.elaar_Krui s eind lret keske aldaar in ied.er geval tê sparen,
Ook nanens de He eÍnkundei<Ti ng werd' door het Sestuur een

schrijven gericht aan B & "d rret hetzelfde doel'
ZoaLg reedg eerder vermeld in Generts lieenr verd de nolen in
De Deel alhÍer' een zgn. Za.enÉe Achtkantet in het voorjaar
van 1970 door de gemeente aangekocht. TengevolSe van het
verwaarloosde oniierhoud gedurende de laatste jaren ís de no-
len erg onderkornen; enÍgá stutten en balken zlin verrot'Naal:

"rrrr"i"áittg 
va.n een ondeizoek àoor onze Voorzitter Leo Bek-

kers ên wittern vos hèeft ons lestuur zieh tot 3'& \'J' van Ge-

neri geri.cht om enige no o dvoorz i eníngen te doen treffen'orn
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ongelukkên te voorkomen. I{et dankbaarhei-d mogen we vaststel-
lenrdat de nodige voorzi-eningen intussen zijn getroffen. !e
algehele restauratie zal nog we1 enlge tijd op zich Laten
wachten, totdat }{onumentenzorg de nodige financiën beschik-
baar. za)- stell en.
Onze Er.cursies gingen dit jaar naar het Brestbosch en de
Sassenkamp in Boxmeer en naar het kasteel van Heeswijk en de
Abdlj van Berne aLdaar. Voor neer uitvoerige gegevens om-
trent vergaderj-ngen en excursies nag i.k de lezer verwiizen
naar d.e nummers van Oenerts Heen van het jaar 19?0.
Enige leden van het Bestuur woonden d.e Studiedagen bij van
Brabants Heen, die ln februarl 1!JO in 3oxte1 werden gehou-
den. Hier sprak de heer W.Knippenberg over Volkskunde en Pa-
leontologlel door rniddel van een aantal diars liet hii zÍen,
hoe restanten van uitgestorven d.ieren in ver$ teende . vornen
worden teruggevond en.
Ook op de Kaderdag van 2O d.ecenber i.1.'in Oisterwijk 6êhou-
den, was onze Kring ve rot egenwo ordigd.; hier kwamen d.e belan-
gen van de Stlchting Brlants Heero aan de orde. Een van de
voorsteffen ï'as on door middel van een vragenlijSt In onder-
zoek in te stellen naar de zgn. tromgangenrr, dle tot voor eni-
ge jaren in vele parochies r,rerden gehouden ora te voorzien in
het onderhoud van d-e parochíeg.eestelijken.
Ons Bestuurslid, de heer L{arinus de Wit, woonde in 0ister-
wljk het hrerkkarnp van Brabants Heem bij, zoals hij dat a1
vele jaren tevoren ook gedaan heeft.
fn dank ontvingen l/e van oud.-burgeme e s t er de Bekker enige
boeken over de Pee1. Toegezegd zijn ons nog een aantal oude
.jaargangen van Ie Gemertse Courant. Verder houdt het Sestuur
zich steeds aanbevofen voor oude bidprentjesr kêaïten en fo-
to I s.
Omtrent het boek van Pater Lcffeld over d.e geschiedenis van
Gemert is er geen nader nieulrs.
De nieuwe tekst van het boekje van M.van der I,/ijstl rr3eknop-
te Geschiedenis van Gemertr', i.s gereed. Als ook de illustra-
ties klaar zijn, waarroee onze Voorzitter, de heer ï,.3ekkers
zich heeft belast in sanenwerking met ons Sestuurslid, d.e
heer J.van d.en Broek, kan het boekje worden uitgegeven.
Det de heer Piet Vos veel tijd en studi-e hêeft besteed. aan
het Gemerts d.ialect, zal vandaag uit zijn )-ezing wel blij-
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ken. nooï het cpsehrijven en doorgeven van Gemertse woorden
en ultdrukkingen kunnen onze leden d.e stud-ie hj,erover verge-
rnakkelijken. Vele uitdrukkingen zíin aL gepubllceerd in Ge-
merts ]leem door de heer Wlrn Vos.
Het is de bedoeling om in d-e rnaand mei een exculsie te orga-
niseren naar Arnhen, waar de heer 1{.v.d.l'íijst onze gids zal
zijn.
Verder bestaat het plan een actie te organiseren om het aan-
taf leden van onzê Kring uit te brei.d.en en zo ons werk meer
bekendheid te geven. Hierbij zal echter wel de medewerking
van onze leden nodig zijn.
Ik zou dit jaaroverzicht wilfen besluiten mêt de wens, dat
onze Kring een vruchtbaar jaar tegemoet mag gaan en net een
hartelijk dankwoord aan allen, die op de een of and.ere na-
nier hun nedewerking aan ons Heemkuadeverk hebben geàevên.

)[. H. J . Pennings .

LEDENVERGAIERING VAMl NOVIX\4BER 1970 lll HOTEL "DE KR00N".
Circa {0 personen waÍen aanrrezig, toen de Voorzitter d.e

vergadering opende. Als spr:eker van deze avond kon hij be-
groeten de 1leer 1^r.Knippenberg uit Sint Michiels-Gestel, die
een lezing net diats zou houd.en over rrHeksen en Bijgeloofr'.

Spreker ging uit van de stelling, dat al , wat rnen niet
natuurlijk kon verhlaren, aan hekserij werd ioegeschreven,
als het bcze oog, als er op de boerderij onverwacht een koe
kapot glngrafs de koeien de melk níet wilden laten schieten,
Lls een koe niet drachtig wilde worden, a1s tthet beuteren'l
noislukte enz.
Rond 1500 gaf men óe schutrd geuoonlijk aan eell vrouw en nen
trachtte dan dóor verschil-lende proeven haar schuld r-ast te
stellen. Als rrde schuld.tt beÍezen was, werden ze gekweld- en
gemarteld- en vaak verbrand.

Een van de proeven rías de weegproef. In Oudeuatetl vindt
men ncg de waag, waarmee dit gebeurd.e. A1s d-e vrouw geen
honderd pond woog, was ze een heks. nr is daar ook nog een
kleedkaroertje, waar de verdachte --zich moest uitkledenr- óm
bedrog te voorkomen en d-an afleen een hemd aankreeg, Lraarna
ze werd gewogen. Íanuit het buitenland kwam men vaak naar
Oudewater, omd-at de weegproef, daar gedaan, als betroutn/baar
bekend stond. Ook nu kan men zich daar nog laien wegen ên


