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Een aardlg initiatlef heeft de streekarchivaris
van Peel-land.(Deurne en omstreken) de heer Yan Em-
stede genomen. Er gaat onder de titel;rrVarlae
Peellandiae Hlstoriae-Ex Fontibus" een reeks 1os-
bladlge jaarboeken verschijnen, die een bronnenpu-
bllkatie bevat van de belangrijke en lnteressante
stukhen uit de gemeente-archi-even, vergezeld van
een verklarende woordenlijst. Ieder jaarboek zal
ea 3OO bladzijden bevatten. Het is d.e bedoellng,
dat de lijst van plaatsen, waaruit stukken opgeno-
iler1 tr^rorden, op de duur 32 namen zal te1len en wel
aIle plaatsen van het vroegere kwartj-er van Peel-
land..
Zoal-s bekend", werd. Gemert nlet tot Peelland gere-
kend. omdat het dorp een eigen Bultenlands Heer
had in de Orde der Duitse Ridd.ers. A1s gevolg
hj-ervan zal Gemert ook niet opgenomen worden 1n de
kring van Yariae Peel-l-andiae Historlae. Toch 1s
deze ultgave erg belangrijk, ook lroor ons. Men kan
op het vierk lnschrijven tegen / 11"- per jaar en
zteh opgeven bij bovengenoemde streekarchlvaris,
Molenstraat 48 te Deurne.
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[Of DEURNE

Ook uit Deurne komt het bericht, dat bU d.e her-
stel-i^rerkzaamheden ln de Sint lrlillibrorduskerk te
Deurne d.e grafkelder van de famllie rran Doerne r
de oud,st bekende heren van Deurne, 1s gevonden.

Hiermee is een verhaal, dat onder het volk de
rond,e deed t Nz.ar gemaakt.

Tot de hier begraven personen behoorde Henrick
van Doerne, overleden in 1508r eh zijn vader Everd.

Volgens H.Ouwerling, die de geschledenis van
Deurne schreef, was de familie van }oerne reeds
rond 11OO heer en meester in Deurne, Dit ls ook
belangrijk in verband met de geschledenls van Ge-
mert, &l bljjkt er mind.er van kontakt met Deurne
dan nen zou yerwachten.
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VAN IIDENS TE UDEN

In Uden heeft men een congres gehouden van men-
sen die de familienaam Yan Ud.en dragen. Deze eers-
te familledag werd door rn 50-ta1 personen meege-
maakt, Ult het gehele land" l,iaren ze naa:. Uden ge-
komen.

ne interesse van de Van Ud.ens gaat verder dan
het houden van congressen.. Men heeft lntussen een
stichting gevormd,. Men l^ri1 ook publikaties doen
verschijnen, genealogische onderzoekingen laten
verrlchten en zelfs een bejaardencentrum stlchten.

lezingen over het r,vapen van de Bossche fanilie
Van Uden en dat van de gemeente Udenr e[ over cle
geschJ-edenj-s van het congresdorp namen evenals d.e
rondleldlngen door de plaats, een groot deel van
de beschikbare tfid in beslag.

Een vraag d.ie voor de hand. ligt z Zou Gemert ook
eens zolets kunnen cloen?
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De meeste inwoners van Gemert zu11en wel,weten,
uraar het Esdonks kapelletje staat. Velen weten ook
dat volgens de overlevering leder d.1e last heeft
van zwerevtt ze daar kwijt lran raken door een tocht
te maken naar deze kapelr een handvol- verroeste
spi.jkers te offeren en dan stilzvrijgend naar huis
terug te keren. I,Ij-sschlen mogen 1.re veronderstel-
len, dat in de tegenwoordi-ge tijcl heel vrelnig $/aar-
de word.t gehecht aan een d.usdanlge nanler van ge-
nezi.ng. Het l"lordt meer gezien als een merlcrvaardig
verhaal.

Het vlel daarom des te meer opr toen onlangs
in het Nleuvrsblad van het Noord-en en ook 1n enlle-
le andere kranten een artikel verscheen over een
afbind.boom te Overasselt, die nog steeds trgebruiktil
wordt. nen klloroeter bulten genoende plaats, bii de
rulne van een klooster, op een open plek in het
bos, staat de wonderboom. HIi die door koorts wordt
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