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en de gêschledenis van dorp en streek wordt hier een unieke
kans geboden o!0 vertrouwd te raken met d.e manier, waarop zij
bij hun onderzoek te werk noeten gaan.

Het is ondergetekende bekend, d.at er ook bij vele van on-
ze leden hiervoor belqngstelling bestaat. Het Sestuur van
onze kring zou daarom gaarne zien, dat deze personen zích
opgeven vooï deze cursus, fiefst zo spoedig mogefijk. Het
lijkt mij het eènvoudlgate, wannêer de eventuele deelneners
aan deze cursus zich schriftelijk mel,den bij ondergetekende,
we kunnen dan mogelijk het vervoer naar Den Bosch gezamenl{j}i
regelen. Als de cursus doorgaat, ontvangen de dedlnemers nog

lI. H, J . Pennings .
Binderseind J6. Genert,

g*I3. .4!E1qgr.ry!IG, W-ER-KI{AMP v-A}ir ,eRABANTS I{EE}.{ vAN )-12 aug.1)1.?.
0p woensdag ! augustus 1972 kwan een groot aantal, deelne-

ners - ci-ïca I40 - tegen J uur in de nar,iid-d-ag naar Gerwen oni
ald.aar in café"De linde"schuin tegenover de oude kerk de no-
dlge docunenten in ontvangst te nernen. I)e deelnemers verden
ruin van diverse papieren voorzien, een progranna net toe-
lichting en de namen van d.e ,deefnemers, een routebeschrijving
van de fietstochten, dr nieri'ste infornatÍegids over l{uenen
c.a., wat er zoal te zien en te beleven is in Waalre, een
platte grond van de stad Eind.hoven en hoe rnen daar zíjn dag
nuttig en aangenaan kan doorbrengen. Dit alles vanwege het
feit, dat het Werkkanp werd georganiseerd door de kringrrKem-
penlandr', die op zijn beurt weer de pas-opgerichte krÍng
rrfendreyenhornick I' te Nuenen had te hulp geïoepen en zo kr,r'an
men uiteind,elijk terecht in Gerwen, een van de dorpen, die
bij Nuênen horen.

Nadat de kanpbescheidea aan de d-eelneners 1ria.ren uitge-
reikt, werden er: boterhamnen, goed belegd met kaas of ban,
zoals bij ecn Brabantse boterhan past, geprescnteard ::iet een
kop koffic. Deze lieten zich, naa.r ik hier en daar zag, goed.
smaken. Degenen, die bl-even logeren, gingen deaïna nazr d-e

verschillende adressen, on met hun gastheren of gastvïouwen
kennis te naken.
0m acht uu" stroonde "De linde'r weer vol , waar de officiêle
opening zou plaats hebben. Het eeïst werd- een woord van
welkora gesproken door de heer C.Verneeren,voorzittcr van het
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knopt Repertnrium, maar een gehele, geïntegreerde en syste_
rnatische beschrijving van de archieven van d-e konmanderijen
van de nuitse Orde te Gemert en Vught ontbreekt.

l'Ie t de bewerking nu van het archief van de kommanderij
van de Duitse Oïde te Genert heeft ond.ergetekende in f9?ó
een aanvaïrg gernaakt. Het is het voornemen om van dit voor degeschiedenis van Gemert zo belangrijke archief een inventa-ris samen te stellen, voorzien van een u:irtvoerige regesten_lijst van oorkonden. Bewerking van oorkonden is in dà regel
een tijdrovende aangelegenheid en de voltooiïng van de i"_ventaris, met regestenlljst en index, za! dan ook nog gerui_
me tljd op zich laten wachten. Dit nag echteï: degene , die
belang stelt in de geschiedenis van de Duitse Ord.e te Gánert,niet van onderzoek weerhoud-en en kan, althans voorzover d-ekennis en kunde van de bewerker van dit archief reikt, aande onderzoeker op het Rijksarchíef in Noord_Brabant een hel_pende hand worden geboden' 

H.L{.BROKKET,I.

NascFrift. Dat het Bestuur va:n onze Heemkundekring bfij ismet het werk van de heer Brokken, behoeft wel nauwelijkÁ teworden gezegd. Voor hen, die iets meer willen weten van deb"onrien, waaruit de geschledênis van Gemert wordt sanenge_stefd of van bepaalde onderdelen, zaL het een welkora bóek

llt-i-------- lÍ.H.r.P.
EEN--cuRqus rN oup-scHR;;;.

Va.n de heer l.Hustinxrhoofd van de afdefing"Inlichtingen,,
van het Rijksarchief van Noord_Brabant in Den Bosch, ontvln_gen wij bericht,dat het d.ê bcdoeling is om net ingang van1 januari 1971 een avondcursus te góven in oud__schriit un g"-nealogierwanneer er tennlnste voldóende beJ-angstelling .,roó,
bestaat. .De cursus bestaat uit tien lessen 

""i ;""""rï ,/;net I)l), die .om d.e veertien dagen zullen gegeven Lrorden i-nhet.gebouw van het Rijksalchief in len AosËh op donderdaga_vond van half acht tot negen uur.
Het cursusgeld. bed.raagt f 10r__, vooraf te voldoen, ond.ermeer voor d.e te verstrekken copieën van oud.e stukken en ande_re kosten van t:nateriaal .

De cursus, aldus de circulaiïe, zal een inleid.ing vornenop d"oor het Rijksaïchlef in Noord._3rabant in j971 Íe organi_seren lessen overr Iokale en regionale ileschied.bcoefeninglAan velen, dre gêïnteresseerd zijn ín stamboononderzoek


