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tot Gemert'We1
zouzowelcleredactiealsbestuurgraagmeerbijdragenzien
van onze leden. De nummers 1 tot en uret { zijn herdrukt en
zijn nog verkrijgbaar.
verHet boekje ttd6nert in oude ansichten, is in november
heeft onschenen en gunstig ontvangen. In ile sanenstelling
rt3eknopte
Geze kring een grooi aandeel gehad'' Het boekje van 1972 vetschiedenis van Gemerttrzal in de eerste maanden
schijnen.DitwerdgesehrevendoorM'A'vanderWijst'deredacteur van Gemerts Heem.
verrichttontA1s waardering van het werk door onze kring
van
bedrag
f 44.- ''een
gever
een
vingen we van e"i ontukende
van dank
woord'
een
plaats
deze
voorbeeld. ter navolging'Yb'nai
aan de onbekende gever,
die in de loop van
Tot besluit eei dankwoord aan a11en,hebben
gesteunp': : lIP
manier
1971 ons werk-gB-een of andere
a,t het ons seseven nag zijn oil h6t
;;;";--;1i;;;'*9fi"""
Heenkundig werk in Gemert tot groter bloei te brengen'
M.H. J.Pennings '
onderwerpen kuamen aan de orde met betrekking
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Deze ver*aae;fi-g-werd door een

!0-ta1 personen biigewoond,

wethouderst
waaronder de uurgeileester, H.t[.A.C.de wit en deaanwezig
van
A.Jr.rp"rs en w.Ilirdiik. Ook waren bestuursleden
woord'
een
verder
d.e Gruun en de Rooi schut.De Voorzitter mocht
vanwelkonrichtentotdeheeri'/'F'Jansen'dienamensdeconbijwoonde'
tactcornmissie van Brabants lleem deze vergad.ering
gebeurtede
De secretaris liet in het jaarverslag over 1!J1
passerevue
de
nissen en activiteiten van het afgel0pen-jaard'eed
tle
bevan
ren, waarna d.e penningmeester verantwoording
steaing der gelden van onze vereniging'
punt vier aan
Na een dankwoord van de Voorzitter kwam als in d'e plaats
de ord.e: verkiezing van een nieuw bestuurslid
ilet Bevan tJ.Vos, die ontllag als bestuurslid had gevraagd''
IEv.d.Boon
hr.
de
gesteld.
stuur had. hiervoor alI candidaat
uit de Pandelaar. Daar er geen andere canditlaten waren, was

deheerVand'enBoomautomatischgekozen.Ourtlathetdebedoeling is het bestuur net twee p"rson"tt uit te breiden, za\
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er neer cand.idaten daarvoor worden uitgezien'
De Voorzitter d.ankte de hr.w.vos voor het werk, d'oor hem
voor de Heemkundekring gedaan en verzocht d.e heer van den
Boom aan de bestuurstafel plaats te nemen'
ond.erpunt!vandeagenda:mededelingenrvertelded.evoorhad zich
zltterr6al het Bestuur d-e hr.A.van iloutert verzochtheoft
die
te belasten net het organiseren van excursies;d-eze
taakopzichgenonen.EventuelesuggestiesvanorLzeleden
voor een of and-ere excursie zijn welkon'
yerder werd door de voorzitter roedegedeeld , dat er bij
een uitgraving in het Molenbroek een uitgehold-e boonstam is
gevond.en, d.ie gediend heeft als uaterput' De hr'G'BeexrProop 9o0 a
vinciaal archeol-oog van Noord.-3rabantl schatte henr
van de
ver
niet
akker,
hoge
een
in
1ag
1000 jaar oud. De lut
vro'ger
in
lijd.en.
bewoning
voor
Rips, een ideale woonptaits
van
De- put is op het ogentrit in bewaring bij gerneenteuerken
Gemert.
'
Een woord van dank werd. gesproken aan de ad.verteerders in
Generts l{eeni zo kunnen de kosten van uitgave nakkelijker
worden bestreden.Er is nog plaats voor nieuwe ad.verteerders.
In d.e pauze werd getrakteerd. op worstebrood met koffiet
rraarna door de Voorzitter d.e kleurendiars verden vertoondt
gedudie door hem gemaakt waren bij diverse gebeurtenissenMolenhet
in
Gemert
van
rende het jaar lg1lro.a.uitbreiding
broekrbouw st,Josefterkropening Bejaard-enhuisrkoning schieten op Koks en van de Carnavalsoptocht.Daarnaast van d'e vervaIlen molen in De Deelrvan de sluiting van de Latijnse
School en een ondcrhoud. met rector Brouwer i.v.met d'iens vertrek naar Roroe.De band6pnamen van de diverse sprekers bfj gelegenheid van de d.iverse gebeurtenissen waren niet van al te
leite kwaliteit.Verder wag er veel waard.ering voor de opnanen.
Na afloop hiervan eprak de hr.'ril.F.Jansen een woord. van
1of voor het vertoonde en wees op de belangstelling van d.e
contactcomnissie van Brabants Heen vooT d.e activiteiten van
d.e verschillende kringen en het belang van contact van de
kringen onderling. IIij verzocht B.& W. om med.ewerking om te
trachten het waard.evolle in d.e geneente te behpuden, zoals
b.v.typische gebouwen. Aan de aanwezige bestuursleden van d'e
schutten vroeg hij toch uiterst waakzaan te ziin, dat geen
oud.e papieren of andere waardevolle dingen zouden verloren
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gaan. Samenr"rerking met
zi jn.
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d.e l{eemkund.ekring

kan ook hier nuttig

De burgemeester, H.de Witrsprak een waard.erend woord over
het initiatief van d.e Heerrrkundekring on diverse gebeurtenis-

sen in woord en beeld vast te leggen voor de toekomst. Hii
verzocht het Bestuur om regelnatig contact op te nemen met
het Geneentebestuur en eventuele pepaalde plannen d.aaraan
voor te leggen. 0m maar een voorbeeld. te noemen, de. nolen in
De Deel; tiijven aandringien op - desnoods vooriopfg - herstel, eventueel ook bij Monumentenzorg. Zo ka,n de Heerakundekring de geneente helpenrdie toch a1 zoveel om handen heeft,
wethoud.er Jaspers vertelde, cat het Landjuweel van d,e
gild.en wegens het 70O-jarig bestaan van de Sint Tunnis-Schut
aan Gemert is toegewezen. Dit zal plaats hebben in Septenbert
ven d.it jaar. De hr.Jaspers d.eed- alvast een beroep op de
een eventuele tentoonstelljlg.
Heemkund.ekring.om hulp bii
Deze werd. gaarne toegezegd..
Circa 11 uur werd de vergadering Seslotent uaa,rn& velen
nog een hele tijd ilnaPraattenrr.
M.H.J.Pennings.
:

DOR HEDDE DE SCIIUT

ItDor hedde de schut, door hedd-e de schut, dor hedd.e iandome de schutrt. De eenvoud.ige woorden Yan dit rijmpje, ctat
iedere Gemertenaaf we1 kent, verbergen eeri eeuwe'nlange tra..
eeuwenoude rechten 6n plichten.
],{aar wat is een schut of gilde eigenlijk?

tlitie,

In het

woordge.

brulk worden zowel schut a1s gild.e bver 66n kam geschorenl
men maakt echter onderscheid. tussen beroeps-, schutters- en
kerkelijke gilden

De drang n3-ar vereniging zit d.e nens j-n het_ bloed;leef<len
vroeger d"e Europeanen oot i1 familie- of stamverband., in d.q
tijden vin het christdndom had men in het klassieke
"erste
Rome reeds verenigingen of gilden van belastinggaarders, van
mijnwerkers, van bakkers en schi-ppers.
De gild.enrd.ie wij kennen, zijn met de opkomst van d'e ste'

den ontstaan en volgden met deze de kringloop van naeht eA
en verva1.0p 28-4-1151 verordend.e d.e graaf van Holland' voor
hct'rgemene ambacht van linnenwevers en pelsersr')te Dord.reChtt
ds.t d"e meester-wevers poorters(=burgers der stad")naoesten ziin'rr

