
KAPITTELSTOKJES

Blk jaar werd de paus door Gemert gedragen
Bovenstaande opname dateert vermoedelijk uit 1939. Het is 66n van die
foto's uit het gemeentearchief die een schat aan informatie oplevert. De foto
werd gemaakt in de Molenstraat. Een thans compleet verdwenen straatge-

zicht met een daar ter plaatse heel grillige rooilijn. Het opnamestandpunt

moet geweest zijn zo ongeveer op de stoep van de boerderij van Kuppens
(Molenstraat 16). De paus die hier in de Kindsheidoptocht wordt gedragen

is Piet Kuppens (geb. 3-11-1928), zoon van A.H. Kuppens-Verstappen,
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toentertud bewoners van het Keizersbosch aan de Oudestraat.
De twee voorste dragers zijn Willy Seijkens (links) en Frans v.d. Wijst
(rechts) uit de Nieuwstraat. De begeleidster van deze processiegroep is
Anna Peters van de buurtschap Groeskuilen/Rooijehoefsedijk. De
"gewapende" kinderen die de Paus begeleiden zijn verkleed als zouaven.
Het meisje (links) met de collectebus is gelet op haar kleding lid van het
Katholieke Jonge Meisjesgilde (de KJM). Het eerste huis rechts is van
huisschilder G. van den Heuvel-Engels. Het huis daarnaast met het fraaie
bovenlicht is van Johanna van den Enden, het was geruime tijd 66n van de
vele kosthuizen in Gemert voor studenten van de Latijnse School. Kennelijk
hebben zich voor het huis ook enkele studenten op de stoep geposteerd. Het
volgende hoge pand is de kruidenierswinkel van F. van Eupen - van de
Laar, thans Chinees Restaurant "Kota Radja" (Molenstraat 39). Daar
tegenover zien we nog juist het dak van Caf6 Wed. B. Kantelberg-van der
Sanden, thans Caf6 De Sport (Molenstraat 30).

Peter van de Wijngaard

Vergeet mij niet
Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst

nog vaak aan je wordt gedacht. E6n van die manieren werd gebruikt door
een handbooggezelschap dat aan het eind van de vorige eeuw in Gemert

actief was. Dit gezelschap bedacht voor zichzelf de naam Vergeet mij niet.
Dat is nog geen garantie voor een eeuwenlange herinnering, maar gelukkig

voor het gezelschap haalden ze in 1892 de krant, omdat er een groot

concours werd gehouden met maar liefst 23 andere gezelschappen uit de

regio. Gerard de Bie uit Boekel vond het krantenbericht in de Provinciale
Noord-Brabantsche 's-Hertogenbossche Courant van 8 juli 1892.

Het concours werd gehouden bij de herbergier A. Bouw op de Verreheide.
De herberg stond langs de weg naar Boekel op de hoek met de weg naar

Handel. Deze laatste weg draagt nu de naam Verreheide. Herbergier Bouw
verkocht later zijn herberg aan Janus van de Ven, die hem combineerde met

een klein winkeltje. Het pand werd weer later gesloopt en vervangen door
nieuwbouw.
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