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door llein van Gemert

Ilet nieuwe fotoboek is zeker $eI een aanlr'in:l .in de uitga-

;;;;* ;"t tle heemkunáehing' Toch riist bii' Ínii de vraag

of hier en daar ,,1"t t't"i mËer gebruik genaakt had moeten

;"Ë; ";; *"t",,t*u*aigr"atn, sttiie"1ile1,e/or ervarinsen

"""-i"i"""0." 
iai" tt tii"tntr'il"tettnukt t hebben' comecties

.ï'."ti-,riri"*"n zoals die hierna volgen hadden clan achterwe-

ge kunnen blijven.

bij foto 13: kerkhek is niet tinks maar rechts'

bijfoto22zdezeboertlerijisnietdoorScheepersgebour+d'
maar was 

"tudË ""t 
lang eigendom van het Mor-

tels kerkbestuur ' Het kerkbestuur liet de boer-

tlerii na tle branrt in 1938 ook weer opbouwen' De

aannemers waren Peer vau Doren en Piet Moors'

Ik heb daaraan als 18-jarige I neegeschi lderd I '
bij foto 25: De boertlerij waar nu Kanters woont' wercl in de

tijtl waaroíer geschreven wordt berr'oond door
rrPeêr Proonsrr' Ifzelf heb nog op 

'le 
nieuwe Mor-

telse school gezeten, en toen stond de boerderij

van Harrie ,'.á. v"tt er nog (1928)' Deze boerde-
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rij heeft dus niet voor de school hoeven te wij-
ken.Daax kan iedereen zich van overtuigen ondat
in 1930, zoals op de foto duiatelijk zichtbaar,
de fundering van de boerderij nog aaJrwezig is,
en wel schuin voor en naast de school.
In het huis vaiil',le-I is ffi-a. Laa" woonde toen
Peter Jacobs.

bij foto 27: Naast Isidoor Vereiken is nog goed zi'chtbaar het
huis van de fanilie Jansen. Tussen beide panden
stond een houten gebouwtje dat tliende als schil-
derwerkplaats van ci jsbers.

bij foto 6O: In 1939 $oonde in het huis geheel rechts Tinuske' Vereikenl later (pas rond 1955) de Van rle Vens.

Dn bii Peerkes hing e€n
groot bord aalr dê gêvel
rrKoninlliike Hoef 6m€dêr{rr
( zeBsmatt: Toon v.KêsseI)

bij foto 61: Peerke de Fost was biigenaand Peerke Lek. In
mijn jeugd was het huis spitsrdus niet afgeplat t
en een raardigheidr is voorts dat er een echte
$ilde vos aan de kêtting 1ag achter de smitl,se.

bij foto 62: Het eerste pand links is eerst
door de fanilie Panhuizent die

bewoond geweest
een graalhandel

tlreef op tle Heuvel, waar tot voor kort Staade-
gaard zat.
In het pard Hermans-Optiek roonde toen ene Prins
( gemeenteontvanger? - M.J. Prinsen, had in Ge-
mert die functie van 1931-1936; op 11-8-1937
verhuisde hij naar Eindhoven - red.).
Biel van Asseldonk moet zijn Diel van 4., ook
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bij foto 67:

bij foto 683

bij foto 69:

bij foto 71:

bij foto 743

bij foto 75:

wel genoend rrDiel Fekrr.De zogenaamde Fekkegang,
genoemd naar rrFekrr, leidtle naar Eet Hopveld.
Leuke bijkonstigheid is dat de hanalrÍagen rechts
op de foto bijna zeker toebehoorde aan Janus v.
Melis, t inmerrnan uit . de Kapelaanstraat (rnijn
oon).
Als we iets over Bert Gijsbers en zijn zoon Toon
vertellen, dan moeten we ook niet vergeten dat
Toontje in dat huis rrcafé lqodernrr exploiteerale.
Met Gemert-kermis stond daar altijd een groot
ttraaiorgel binnen. Rechts daarvan was het huis
van Marinuske Slits, een voerman, riie }ater de
agentuur had van Van Gend & Loos.
Achter de tweede deur woonde na Toon Bos, Toon-
tje Maas, het rrvismenneketr.
De HUBo-winkel is verderop.Op deze plaats staat
nu het pantl waar in gevestigrl zijn een Chinêes
Restaurant en het bouhrbedrijf Raal'nakers. Iêts
verder stond een rij van E krotten, waarin Fyit6
StÍjlen, l{in Siroen €rr .... woonden, en dáár
staat nu IIUBO !

In mijn jeugd (rond, 1927)zat Toelen als molenaar
op de nolên en die woonde in de Molenstraat (in
het gedeelte dat nu St. Ànnastraat . heet) yaar
nu Piet van de Ven woont.

Al-s we bier over Pennings en Mart Jan Dirke
spreken, kunnen we in het rljtje volgende huben,
Cranen,alias rrlfr'antjerr de schoenmaker rniet ver-
geten. Vervolgens woonde daar Lou Jurgens, de
vader van de pas gestorven Kees Jurgens, schil-
der. Ook Lou Jurgens was huisschilder. Verder
woonde daar nog rrl,ien Puttentlret haar trsnaevel-
fleskesrr (een rrnaatje pitstr heette dat).
fn het huis naast het rrFiskerr ltoondqr rtde Bubbel-
kesrrg deze jongedanes maakten in nijn jergd 'tpof-fersrr en zij wasten die ook. Het nutsenr{assen
was in die tiid een vak apart !

Het paadje geheel rechts op de foto liep opzij
langs het huis van Jas den Botter en heette in
de volksmond rrde Ripskantrt. Het huis van Driek
Ciruyters, nijn opa, waÉ het voorhuis van een

bij foto 76:
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boerderij; in het achterhuis zat meen ik de outle

v.tl. Broek. Links achter het huis van Vermeulen
zÍen we het huis van hêt rrVuggelkerr (vogels) t
die een aantal jaren geleden in de Julianastraat
ziin honttêrdrste verjaarclag vierde'. In het dub-
belhuis daaraehter woonde rUan Balrr een slager '

bij foto ??! Naar miin weten heeft rrFlans de Stfikrr nooit in
" tte Lusthof gewoondrwel vlak daarb{' AIs ie van-

uit tle Deel tle Bêver'liik op ging, dan woontle hij
links op de hoek. Eerder woonde hij op'tle hoek

van tle Kapelaanstraat^ulianastraat twaar ik tlik-
wijls speelde op het nrak van die auto voor de

deur. lÍat dat zich rrnakendtr wassen Ín de loop
betreft tlat is volgens mij een fabel' In tle ja-
rer- 2?-28 waar het hier toch over handelt 

'nocht
ie niet zwennen r tlat stontl geli!< net rle eeuwige

verdoemenis. 0p school werd dat met harde hantl t

dat wil zeggen met een eind hout ' 
bestraft'

FYans was Ëén ectrte kintlervr iend, vr i entlelilr ook t
maar hij hatl sctrijt aan wat we1 eens genoemd

werd tle zwarte terreur' Hii r'Ías het tlie voor c'ls

in de Peelse Loop ter hoogte van De Uintl esr dam

bouwde om het waterpeil te verhogen zotlat wij
konden rtpoelie.;ierr en Ïan lieverlee zwemnen ' Maar

nooit rrnakendr!. Dat is er naar niin gevoel maaÍ

van genaakt door sterke verhalen vertellende a-
gt*ië.t wiens dr ink!Íater tt6snsdsnrr (le dan op-
r aakte .
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