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EET{ VONDS"I OP IIDEI{ HUBERTII IN 1905.

Op het terrein van de vroegere fabriek van Carpsl Garen in
Helnond is de heemkundekring aldaar sinds enige maanden druk
doende met het zoeken naar funderingen en/of restanten van
Helmonds eerste kasteel.
Ook de heemlcundekring van Genert zoekt al jarenlang naarstig
naar restanten van Gemerts eerste kasteel.Henk Giebels maak-
te ons attent op een krantebericht uit 1905 handelend over
een vondst op het perceel rrden Hubertrt gelegen naast het erf
van de voormalige Latijnse school aan de Ruischenbergstraat.
De inhoud van het krantebericht doet denken aan de recente
vondsten in Helmond. Hierna volgt de tekst van het bericht
uit De Zuidwillemsvaart van zaterdag 2 september 19O5:

Gemert. Bij het graven der fundering voor de uitbreiding der
fabriek alhier van de firma Raymalcers te He1mond, stuitte
het werkvolk op een zwaren balk die met dwarsbalken verbon-
den zich op ongeveer 1m. diepte in den grond bevindt. Men is
nieuwsgierig wat voor den dag zal komen.

In de daaropvolgende dagen werd over
de krant vermeld.

DRUKKERIJ DM DOOFSTOMME{ TE GBIERT.

Joke van der Aa-Geerts gaf ons een kopie van een bidprentje
dat in 184O werd gedrukt te Gemert ttTer Drukkerij der Doof-
stommenrf .Dat het Instituut voor Doofstsrmen te Sint Michiels-
Gestel al in de 19de eeuw een drukkerij exploiteerde is be-

de vondst niets meer in
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kend, maar dat die aktiviteit ook al in de beginjaren van
het instituut te Genert werd beoefend was ons tot dusver on-
bekend.
Een ander prentje uit de verzameling van Frans en Joke van
der Aa, laat zien dat er ook na de verhuizing van het Doof-
stommeninstituut naar St. Michielsgestel er met Gemert een
zekere band bleef bestaan. Toen in 1874 de Gemertse burge-
meester Johannes Haest stierf werd zijn overlijdensprentje
gemaakt op de Drukkerij van het Doofstommeninstituut te St.
Michiels-Gestel .

tr! YooB Dr tllL v,ll l^lJoll
Dm Eecr

tm0D0RUS !{IC0LrUS vur GRIET{SYEIí'

Ou&Burgmeda ila geneefieBrlel oz tillcra
Gcborca te Il[iíhcze, eu overleilcn ta Gaerl,

ilen 22 Juu! l8rtOr ir ilea ourlailom vu
69 Jerea cn 2 dgca..

E$ zcgtte: oel* nJ het tcellen sljn, &t ih
-aaat la huit ilet Eem tal

lru. trXXYIII: t. 22.
- Ee{ orr, dat hoorile, aoandc mii tolig t c,

lzet oog , dat zag, gaf w mij gchrig*h.
Oadat ih dm atnc , die rchreide ' m dm6e! ,

ilie rada halPer ou, oerlastc.
Dt regwing oon dea denade hvot qt Q,

à iL trmcuc het hort ilq ue&toe.
Jor. IXIX: v. ll. 12. 13'

Mijae gelie/dca , ca gchthhig hun dturt tlachtt
migc drym, wr cn goedo naom bllj1ft

- earig. Emllrusr. XLI; v. 16.
Itriin gstvige tu ín dn Emel en dicmijkeal,- " ;n it" hootte. !ot. XYI: v. 19.-
(NoSt"-) Aedn"trt mi1nr. lur. XIIY: v. 21.

Iht Eli rutc in nrle !

T..D'"ll-tjffi

d.
lo uw: godnucltigs gebdon tl0rdl aalbcvole0

de rhl vrn raligor
den Efeel

JOÀNNES HA-})S'I',
gcborcn te Groot.Zundert dcn 18 Maarl 1799,

ged.urcndc ruim 27 jaren Burgenccder oanGemert,
alu'aar hU ouerlecd dctt 19 Juni.i 1874,

en van ileszelfc Schtgenoote

Mejufvrórr1r,''
JOÀNNÀ MARIÀ VAN ZDDLANDT,

gcboren te Gamert dzn 2 ,4ugutlut 1804, en
atrdaar ooerlcdcn dcr 19 Oclobcr 1884.

7,Aig de mán, die niet gaat naar deverga.
dering ilcr boozen, niet stilstaat op den weg
iler zondaars, maar ilie behagen heeft in des
Ileeren wil, en ziine wet voor oogen houilt dag
en nacht. Pc. I. 1. 2.

Zij beminde ile ijilelheiil der werelil niet,
maar etelde gehel hare zorg om den weg iler
deugd te volgen, hare kinderen uel optevoe-
den, harel man te beminmn,en hierdooraan
God te beh:1gen. E vita S. Elir.

(Kinileren) bemint elkandor met eens broe.
derlijke liefde. Rom. XII. 10. - En vergeet
óne niet. Ie. XLIY.9l.- Gij vooral, onze

liif zonen, als gij un het altaar uw ofrer op-
ilraagt,

R. I. P.

Instituot voor l)oofót. , te St. M.-Gest€l.

DED{ EII{GELEhJBURCHT AAN HEf, BINDERSEIND.

l{anneer men van het marktveld het Binderseind ingaat, pas-
seert men aan de linkerkant een statige rij herenhuizen die
in het begin van deze eeuw werd gebouwd. Op het betreffende
perceel vestigden zich in 1639 de predikheren die daar een
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klooster bouwden. Sedert 1662 werden de kloostergebouwen ge-
bruikt door de Gerefcmeende gemeente van Gemert tot omstreeks
18OO.Kort nadien werd de kapel gesloopt en de daarachter ge-
legen woning werd particulier eigendom.Van 1828 tot 1840 was
er een doofstommeninstituut gevestigd. Later tot in de twin-
tigste eeuw was het de woning van 66n der fabrikanten trrin-
zen. Na de sloop van diens woning werden de huidige heren-
huizen gebouwd.

Mijn grootvader (Januske Otten) noemde deze villarij altijd:
ttDen Engelenburchtrr.

Sedert het verschijnen van het Gedenkboekje over de Ds.Swil-
densschool in april van dit jaar lr.aag ik me af of de naam
Engelenburcht misschien iets te maken heeft met de echtgeno-
te van wijlen Ds. Swildens die hier in het midden van de 18de
eeuw woonde en luisterde naar de naam van Sybitla Engelen-
burchs ?

fs de naamgeving Engelenburcht ook
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bij anderen bekend ?


