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Itijil weer interessant is het te vernenen hoe straten
of wijken aan hun naan ziin gekomen. Zo hoorde ik een
vijÍtig jaren geletlen van wiilen Johan van Ánsen (top
22-7i-1g?4 ) de herkomst van de naam rrFekkegangrr. Een offic iille Gemertse straatnaan is het nooit geworden. Desalniettenin

vele autochtone Gemertenaren de naam voor
het straatje dat vanuit het Binderseind tussen trr'ee nonunentale beukenheggen door naar het llopveld leidt. Deze naamgeving moet dateren van zorn 1OO iaar terug. In het onlangs
door Harrie van den Hout in oude luister hersteltle pand op
isrtFekkegangrr voor

de hoek Binderse ind-Fekkegang woonde indertijd bakker van
Àsseldonk net ziin gezin. Bakker van Àsseldonk was een gezien
persoon in het Gemert van die dagen en op zekere dag werd hij
benoeÍnd tot rrPrefect van dê Heilige Fanilierr. Bijna alle Genertse gezinnen waren in die tijd lid van de Heilige Familie
en de functie van prefect was zoiets als een wijkrneester. Het
was een erebaantje dat als zodanig ook steevast werd vermeld
op bi jvoorbeeld doodsPrentjes.
Bakker van Asseldonk kreeg door zi.in nieuwe functie al gauw
tle bijnaaÍn van rrDe Fekrr. Die biinaam raakte zo ingeburgerd
dat ook zijn kinderen werden genoemd rrvan Fekkerr. En...ze1fs
het steegje naast de ouderlijke woning kreeg als naam: FekkeEanE.

Het is in verband met dit gegeven over De Fek en Fekkegang
op.zijn plaats wat dieper in te gaan op het ontstaan en de
góschietlenis van één van de belangrijkste zo niet tle allerbelangrijkste gotlsdienstige vereniging uit de achter ons 1iggende periode van 1850 tot laat zeggen 1950: De Heilige Familie.
In ile R. K. Kerk is de Heilige Familie de benaming voor het
gezin van Jozef, trlaria en het kind Jezus, welk gezin vooral
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broederschap der H. Farnilie.. Aan de ijver van den Eerwaarde Heer van de Mortel is het wellicht toe te schrijven dat
deze vereeniging vanaf den beginne bloeide niet enhel door
het getal der leden maar wel vooral door hunne trouwe bijwoning der vergaderingrl
Uit dit register ontlenen we verder dat de vereniging in bet
jaar 1862 ruim 4OO, in 1882 circa 8OO en bij het gouden jubileum in 1907 85O leden telde. AIs direkteur van de vereniging trad steeds een kapelaan op. AIs oprichter weril al genoe4d kapelaan van de Mortel (later pastoor-deken in Asten);
na hem zijn direkteur Beweest kapelaan H.v.tl.Ven (later pastoor van Stiphout)rkapl. A.Verhoeven (later pastoor te Velp)
en P.Brands (Iater pastoor te l{esterhoven). Bij het gouden
jubileum in 1907 was kapelaan J.de Raad, de latere pastoor
van Boekel, direkteur van de Heilige Fanilie.
Het gouden jubileun in 1907 uêrd extra luister bijgezet door
tret houtlen van eên drie-tlaagse oefening onder leiding van
twee paters Redenptoristen, terwijl aan circa 2OO leden zilveren Íredailles r+erden uitgereikt ter herinnering aan hun
25-jarig Iidmaatschap.
De broerlerschap heeft nog bestaan tot na de Tweede lÍereld-

oorlog.

(redaktie - À.O. )

-58-

