
aanzet daartoe geleverd heeft. Opgemerkt zij nog, dat er geenaanleiding be-staat tot de vrees clat de enc beschrijving eenduplicaat zou rvordcn van rdc andcre.... Ik ben vrel de Heer vo.nder r?ijst dankbaar voor zijn akticve mederverking en ik sprcekde hoop uit, clat het niet blj hem zal blijven....llie dan verder nog van ongedulcl getuigcn'wi., korne eerstcens kijken: , hlj zaL zi,en (zoals ik aan aln fi5vc ondcrvind)dat het moeizamcr is en mindcr berckenbaar dan winke*vijkenbouwen en straten aanlegigen, cn.zeker.moeizamer dan gordijn_stof rvcven en aardnppclen rooien; En dit gelclt zdkcr lvanneerer nog andero bourinverken op stapel staan aan oe Gemertse ge_schiedschrijving.. .. Ilecft cen Gemertse agrari.r aI cens ge-probeord eirenharulig drlc pl0egen (ouderrvetse) tegglijk doordc ru11c ;arAc TdEclrkcn? rn Ls rriS hct feaaan r,ao, vatdan te zcggen van ccn mcnecr cric vanaf cre rand van de onaf-zicnbare akkcr zou gcrocpen hcbben: ;tclr"."l"".nr.a 
rvat opr,,tr{aar dc boer, hij ploegcle voort.... Dat . gedicht van ltre-rumeus Biining rvcrd cens aoor Antoo, coolen z.g. gectecramccrcrin 

f3z-ertcle zrtal rvaarin eerdcr cro heenlrundekring van Gen.rtgesticht rverd. Een cler oprichters van 'be fomma;.;; d;;;;;wil dat blijvcn croen: ats rrutaeuri:ri--e.an-rii;';;."gere en hui_dige vriffi:ian cle zilveren lfuing .
En moge een groeiencr aantal inwoners van de oude Kom-manderij ook in clo volgcude 2s jtiren hun vor6n u'ii;""""t""i_lren'door cle rijke akker van het Gemertse heem.

De kroniek van werkzaamheden van de Heemkundekring ,be 
Kom_mandcriJ Genert" vangt aan met vermelden van een oproep vanPastoor Binck, in een aantal Brabantse kranten om te korhentot het oprichten van historische kringen ln dit gew.st endaardoor tot cen betere kennis viln Brabantrs verreden. Dezeoproep rverd rnet sympathic en enthousiasme Uegro"t. Er werd

R h e n e n, 1 ap r i 1 1g 6 6

Vi g in Gemert.
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een plan gemaa.kt ottr 22 kringen op te. richten. In onze om-

geving: zouden'Eindhoven, Irelmond, Deurne cn de Peel'daarvan
deel uitmaken. Dit geb.er.rr.de in het voorjaa-r van 1941 .

IIet Provinciaal Gcnootschap voor Kunsten en tYctenschap-
pcn in Noord-Brabant bood dc hclpende hand; dit Gcnootschap
organiscerde namelijk op I Llaart Lg41- een bijecnkomst van
zijn leden, waarbii ook dc lcraren van het middelbaar en

voorbereidcnd onderrvijs alsmedc hoofdcn van scholen konden
nrordcn gerntroduceerd.op deze bijecnkomst sprak Dr.Hugo HeiJ-
man uit Heeswijk over de stand dcr heemlnrnde in ons gewest en

het streVen om de algemene belangstelling hiervoor te verle-
vcndigen.

Er rverd ecn Noofdbrabantse Bond van Heenkundige studie-
kringcn opgericht waarvan Dr.Heijman secrctarls werd. Deze

spfak op Donderdag Q april 1941 voor dc radio over dc actie,
die gainde was. Hct cnthousiagme van'de grote prornotor pas-
toor lT.Binck lvas na de bcstuursvergadering op 27 traart 1941

zo grootrdat hi-j schreef: "'s Avonds ticn uur aanvaardde ik
ln het nachtcfijk duister onder qen moote sterrenhcjtlel mijn
voetreis vau Tilburg naar Alphen totdat een wcldoende au-
to irij oppikt btj Riel en hulswaarts 'voert.'llIanr wat geeft
datl Dat hcbben rzij'er graag voor overrGij en ik nlet waar,
want Brabant roeptl!' Dc:oproep van Pastoor Binck en Dr.Heij-
;;; ..";;;n at spoldig weeriitanx en rve nosen nret blijdschap
constatcrcnrdat Gemert daarbij niet achterbleefrmaar aIs een
der ecrsten in deze streek r€ageerde. Pater Ioffeld had zlch
in vcrbinding gesteld mct Dr.Ileljnan cn uit diens antwoord
blljkt, dat de naan van Patcr Loffeld rverd toegevoegd aan
dcgenen, dle rceds hun adhaesie betuigd hadden.

Gcmeft zou ingedeeld rryorden bij de kring Deurne en de
Pcel. Dr.Heijnan zond tcSelijk hct ecrstc nunncr van Brabants
Hecrn aan Pater Loffcld, vaarin ccn artikcl van dc hand van

Dr.Ileijman stond, rvat de Hecmkunde rvilde en hoe het .kringre'
glcmcnt cruit zag.

Rceds ecf,der'had Dr. Heijman hierovcr inet de vertegen-
rvoordigcrs van de pel.s gegproken; als ccn.punt van practisch
werkcn noemde hij o.a.'toen: het verz@elen van vergcten cn
nog gebruikte namen van akkcrsrrveiden, cn r,'e1den, omdat dit
een werk 1g waaraan ieder zijn nedcwerking kan verlcncn, ook
nog ln de tegcnwoordigc tiJd. Pater Loffeld zettc er haast
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achter; hij vroeg aan dc burgenccster van Gemert verlof ora. ecn bijeenkonrst te mogen houclcn, om te Geucrt tot de oprich-ting te komen v6n een afdeling van de Brabantse Bond van heem_
kundige kringen. De e burgcmeestcr verwees hcm naar de procu_
rerlr Generaal in Den Bosch, dic door dc Duitse bezetter ge-
nachtigd was cen dergerijkc vergunning af te geveD; rvant ir1le
bijeenkonsten en vcrgaderingcn lvarcn bij dccrcet verboden.Bij'schrijvcn van l7aprir 1941 ontving p6tcr Lofferd van de
P.G. bericht, dat cr geen bez{raar bestond. rn een schrijven
van dezelfdc dattrm berlcht Dr.Ileijnanrdat Erp het.bostc kon.
wordcn ingcdcerd bij Genert; dit rvas ook dc mcning van Dr.
I\[cuvrcsc, dcstijds pastoor to Erp, dlo ook op de eerste ver-
gadering aanrvezig rvas,

De stichtingsbljeenkomst vond plaats op 23 april 1941in
de zaal van Hotel De l(eizcr. pater Loffcld had dc lcidingcr
cr lvaren mecr dan hondcrd pcrsonen aanrvezlg, vertegcnrrloor-
digend alle lagen dcr Gcuertsc bevolking. ondcr de aanrvczi-
gen mocht hij tot ziJn vreugde ook begfoeten Jan vricnds uit
Bakcr en Dr.Ileijman uit Heesrvijk, rcsp. voorzittcr en sccre-
taris van de Brabantse Bond. Dc heer burgeneester van Genert,
J.Phaf, die vanaf dc eerstc pogiugen hier ecn afdeling op te
richten, stecds zijn vollc medGrvcrking had gcgevcn, kon we-
gens ziekte nict aanwezig ziJn. De burgcmeester rvas intussen
veI bereid gevonden het erevoorzitterschap te aanvao*ilen.
Pater r.offcrd wijdde ook piEteitvollc woorden aan pater van
dcn Elscn, dc boercnapostel, als grondlegger van de heenkun-
dc van Gemert door zijn ovcr de LatiJnse school en andero
artikelet, aar. de Jczulet patcr Delattrc en pastoor poel1i
dic beidcn hcbbcrr voortgcbourvd op het werk van cerstgenocmdc.
Dr.Hcijman hicld daarna oor, lroo*dracht over hct doci en dc
n'crkrviJzc dcr Hcemkundige studictrringen, dc hecr Jan vriends
sprak over de organisatic cn dc gcschicdcnls van dc Bond en
dc Krlngcn. Patcr r,offcld rvees meer op de studie-objecten in
Gcmert en verdcr dceldc hij mcdc, dat dc'contributie-was be-
paald op f 2r5o pcr jaar. E1 gaven zich s9 personcn op aIs lid
cn hct voofloplg bestuur b.estond'uit pater Loffel<i ,1" .,oor-
zittgr, 'L,Vrins als ondervoorzlttcr, M.Tcuni'ssen als secrc-
tarls, 'Alcofstens ars penninsmeester cn'.rac;vin'den Broek als
conscrvator.' . Dc naam van dc krfng zott zijn:'bc Kommanderij
Gcmert" en alb devies rvcrd goror"r, dc spreuk:"So Goct ts Got;j
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voor de verkiezing hacr pater Dr- L.vogel van het kasteel ge:vraagd, of cr ook dames in het bestuur konden worden gekozen.uit de notulen blijkt niet welk antwoord hierop gegeven werd.' Ik rnag hier mLssehien nog even wijzen op clatgene, waar.Er;, 'Heijraan in zijn voordr:acht de naclruk Op iegOe en wat ookvoor ons op het ogenblik nog van belang is. De naan Heemkun_dige studickring houctt niet op de eerste plaats stucrie in ,maar het is een vereniging van het.volk, dal kennis en liefdeheeft -en deze rvir kweken- voor eigen streek , elgen zeden engcbruiken. redereen kan, ia behoort hieraan uede te werken,die maar iets kan bijcrragen .tot de werkelijke 'gcschiedenls
van heden, waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd.

De cerste bestuursvergaclering had praats op het kasteelop 7 nei L94L, waarin rverd medegedeeld, dat het aantatr-.tredenintussen was gestegen tot 7i en dat het de bedoeling was omin mei een algemene ledenvergadering te houden , wae*op pater
Loffeld het woord zou voeren over r'.Ilecmkunde in Gemert.rt eneen eR ander met een filmstrookje zou toelichten. r{en zou het1id P.Schoofs verzoeken zijn filmpje over Gemert t"lr"rtorr*r.op de argemene vcrgadering zou ook nog eens cxtra de nadrukgelegd worclen op het verzamelen ,r, ,roo" Gemeri i"t."""r""i"
voorw_erpen; deze zouden dan in een oudheidkundige kamer bij-
eengebracht kunnen worden samen met cre ,roo"*""p.i, oi" t"g"i-
woordige bezitters verklaarclen in bruikleen te wiilen atslaan.
De.oudheidkundige kamer is tot heden ccn vrome wcns gcbr;";;, 

-

niettegenstaande verschillende pogingen, om daarto. In tor.rr,
ondernomen zijn.

op een bestuursvergaderi"ng van 19 mei bleek, dat reeds83 contribuerende leden waren aarrgelvorven. op 4 juni had deeerste algemene ledenvergadering plaats , *ru."riJ een talrijkpubliek aanwezlg was, waaronder de geesterijkneii 
""" c.*""i,vertegenwoordigcrs van de Kapucijnen en Huize padua, birrgci

meester en wethouders van Gemert, notaris penders, de gemeen-teseeretaris A.v.d.Borne en het vrijwel voltatlige personeeL
van de Gemertse scholen. pater r,offeld zette uitiroerig uiteenrvat men onder'heemkunde moet verstaan en hoe iedereen daaraankan meewerken. Onder de aanrvezigeir was ook onze kort geleden
overleden voorzitterrde heer ilf.van der velden, di.e toen reedsvragen stelde over het keske vooraan in de Deel.' Na de prrr.vertoonde cle hebr Schoofs zijn Gemert_filmpje.
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rn de tweede helft van juli werd cle eerste excursie georga-
nlseerd door de Kampen langs de Rips naar de "liesl<uil"rwaarJ. vrlends uit Bakel sprak oi,er het leven, dat ztch ontwik-
kelt in en op het Lage water. vandaar ging het over I(oks naar
het Esdonks kapelleke, Een'unlek bezj-t van Gemert, en verder
naar de Handelse bergen. J. vrlends verterde hter weer, hoe
die ontstaan zijn. Het gezelschap bezocht daarna Gemerts oud-
ste en lrostbaarste bezit, de genadekapel van Handelrzoals devoorzitter deze noemde, en verder sprak hiJ over de ouderdom
van het beeldJe, de wapens der Duitse rldders in de muren van
de kapel , het graf van de'kluizenaar en de kostbare ridder-
geschenken in de sacristie. Een interessante excursie t'van de
Lieskuil naar de stuifduinen" en "van het veldkapelleke naar
het genadeoord", zoals de notulen zeggen. zeer'leerzaam bo -vendien en nisschien eens door ons te herhalen. Het aantaL
was lntussen aangegroeid tot over de honderd.

Helaas kwam er aan het zo enthousiast begonnen werk eenontiJdig eindc. rn scptcmber 1941 werd de Brabantse l{eembewe-
ging door .de Duitsc bezettcr verboden "als niet ia het b'elrng
van de openbare orde en het openbaar.leven" en kom weei pastot leven gewekt worden op woensdag 24 oktober 1956, toen in
Hotel de Keizer een bestuurs- en ledenvergadering werd gehou-
den. Gelukkig had het bestuur in september 1g41 de boeken en
de kas weten te redden en was deze laatste tengevorge van de
gemeente-subsidies in behoorlijke staat.

Pater r,offeld had echter in de jarenrdie aan deze verga-
derLng voorafgegaan varen en dle hij de phase van de sluime-ring noemde, niet stilgezeten. Reeds vanaf 1o mei 1945 hadhlj regelnatig contact gehad net het hoofdbestuur waar aan-
vankelljk geen beweging in te krijgen rvas. Dat lukte pas in
L947 en intussen lvas ons bestuur tot trvce pcrsonen gcslonken,
namelijk'de vooriitter pater r,offeld en de conservator, de
heer J.v.d.Broek. lfe mogen deze trvee heren hier we1 openlijk
dank brengen, dat zlj hebben volgehouden. Aan de voorzltter
waren intussen zoveel andere werkzaamheden door zijn overheid
opgedragen, dat'de tiJd hem ontbrak nog veel voor de Heemkun-
dekrlng te doen. Het hoofdbestuur bleef echter aandringen om
het werk weer te hervatten. ze kregen hierbij zeer gewaar-
deerde huLp van de heer van Garneren' uit Aarle-Bixtel en ons
tegenrvoordig bestuursrid, de heer M,de lyit, destijds wonende
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op de Hazeldonk. Zo rvas de.voorzitter samen met de heer J.van
den Broek nu'weer in staat de kring uit zijn sLuimerlng wak-
ker te maken. cp 15 oktober 1gs6 werd op een vergadering op'het geueentehuis tot ddfinitieve voortzctting van het tn 1941
begonnen rverk besroten. op de algemene'vergadering'van 24 ok-
tober'1956 vlaren een hondert.al geriodigden aailvezig. De , jaar-'liJkse bijdrage- voor het' .Lidinaatschap werd bepaald op f 5r-,
waarvoor ieder lid een abonnement krceg op het trveemaana.ii5i"
ttjdschrift "Brabafits Heen". Een Uegunstfbend lid ,oi y 10;:--
per Jaar bijdragen. Er gavcn zich 63 nleuwe'leden op, waarult
een besturlr van zeven personen werd geko4en. voorzttter werd
de heer J. de Bok, hoofd van de.Ufo, secretaresse meJ. Betsy
van der velden,'pcnningmeester' dc heer J.Rooijakkcrs, conscr-
vator de heef i. van den Broek. De drle andere bostrrufsleden
warcn mej. D.'Bardoel en de heren M. de lVit en I{. Bos.Op voor-
steL van het nieuwe bestuur werd pater Loffeld tot erelid en
burgemeester de Bekker tot erevoorzitter benoemd. :

Zo waren de werkzaamheden weer hervat dn op de eerste
bestuursvergadering van 29 oktober 19b6 rverd ais 'passende
heemkunde openingsgroet voorgestefd "So goet is Got"- qr de-
ze vergadering deelde de heer J. nan den Broek mee,dat er biJ
de rcstauratie van de Kerk van st.Jans onthoofding. was ontdekt
dat er waarschijniiSX nog oude ridders begraven zouden liggen
in het priesterkoor van de kerk.De opgravingen ztJn later ook
uitgevoerd, de graven werden wet gevonden, daarin slechts een
krein restarrt van de lichamen en de buitenranden van een'Duits
ordenskruis van brocaat en 2 handvattei van een liJkkist. Van
de geopende graven zijn fotots 'gemaakt.

Gedurende dLt selzoen werden S ledenvergaderingen gehou-
den, waarin o.a. pastoor Sicking uit Eindhoven, vroeger kape-
laan ln Gemertrsprak over brokstukk€n'en herinneringen uit de
Gemertse geschledenis, waarin hij o.a. vertelde, dat het pas-
toor PoelL was geweest, die hcm geleerd had'de inteiessante
geschiedenis van het'oude Gemert te rien.

Het lsrook' wei de moeite waard hier even te vernelden,
dat er in deze tijd, namelijk begin septenber 1956 op de Hoge
Krarrenbraken in ae Uortet een urn geVonden is, rvaarvan de in-
houd bestond:uit rcsten van crematle. Men heeft daa.rop nog
verder gezocht', maar niets b.ijzonders meer gevonden.. Uit de
vele scherven die in de bbuwgrond weiden aangetroffen, meen-
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gedaan om enige bejaarde personen verhalen te-laten vertellen
en deze vast te reigen. ELn gedeel-te van het Gemertse dialect
werd'reeds trasteell;d op een wire-reborder op 2 t'rovembet L957 

'
i";" *al.Dr.Hol hiervooi naar'Gemert was gekomen' Dit gebeur-

denaaraanleidingvaneenverzoektotcodlficatievandeNe-
derlandse volksverhalen. Dat Jaar verscheen ook het 2de num-

mer van Gemerts Heem. Het eerste was verschenen in 1941 '
In de l-oop van de zomer rverden excursics gehouden naar het
kasteel-raadhuis in Helmond,en naar Duitslarld met een bezoek

aan Goch, .Kl,eetr. Kalkar, Xanten en Kevelaer'
De bezorgdtreid van onzc af deling 

'o,9-'. 
het behoud van

nerkwaardige en belangrijke dingen in Gemert blijkt uit een

schrijven,datinseptemberlg5Sdoorhetbestuurrrerdgericht
aan het bestuur van de Schut St' Antoniusrout te wijzen op het

,erratvanhetsintTeunis-kdpellekeachterindeDeelrwaar-
;;; ;" Schut de eigenares is ' 'De heemkundekring bood ziJn
trtp o"n bij eventueel herstel' Tot heden , april 1966' is
hlerop nog geen antwoord ontvangen'en de-5u1"1-gaat langzaam'

maar z6ker haar ondergang tegemoet. E6n klein lichtpuntje is
er nog. Doordat hct kapelleke binnenkort ag{],1itfef op de lijst
van niJt<smonumenten komt, is er waarschljnltJk nog ee' p.ge--/'

liJkheid tot behoud en restauratie
Gelukkig is hct beter gegaan mgt'het Esdonks kapelleke'

rvErafoter aI gesproken was in 1p5z'en waarvoor de secretaris,
in.".i.i[i;t;" igss ae hurp inriep van de p4stbor van Gemert

en van Monumentenzorg. Zoals bekend,is het in 1961 onder l.ei-
dlng van monumentenzorg op deskundige wijze lersteld'Een ere-

saliut kodt hlervoor toe aan onze deken eri Paltoor J'-van den

Ileuver en aan de heer de lyit uit Ilelmond,die finaneiEle sterrn

gaven, om de restauratie mogelijk te '*"1 : ,- ,

Ulthetjaarverslagvanlg5S-l959blijki,datinapri1
1959Dr.Nie}enont3lagnamalsbestuurslid.Inzijnplaats..
werd gekozen mej, lr{. van de Laar' hoofd der school te Gemert'

Excursies werdei gehouden naar Alphen bij Tilburg , waar ln
verband met de vl;ring vdn het 1z5o-iafig bestaan een prach-

tige historisite optolnt werd gehouqel'-Y:tdu'bezocht men de

opgravi.ngcn in'Milheeze, een tentoonstellrng -:' 
een heemkun-

de-avondinSt.oedenrode,hetopenluchtmuseuminBokrijkbij
Gentehtnsa,en*erkingmetenigeanderekrlngendestadMe-
chelen, Aan. het eind van het jaarvrilrslag merkt de secretaris
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schiedenls van Gemert" uit , een zeerinteressant en J.ez,ens-
waardig boekJe voor iedereen, die wat meer van Gemerts histo-
ric wil vreten

Op:a. jaarvergadering van 1 februari 1961 trad de heer
'Iy. Vos uit de Ruijschenberghstraat af als voorzitter, J.Rooij-
akkers aIs pennlngmeester en verder was er.nog sedeit 1 no-
vernlccr'de'v6cature' als secretaris door hct vertrek varn de
heer M. v.d. lYijst, Zij werden'opgevolgd door de heer'M. van
der'Velden a1s voorzitter, L. Bekkers als penningmeester en
W.J. \ros uit de pairdclaar aIs secretaris. AIs riktiviteiten

'voor het nieuwe jaar stelde de heer vall der Velden diverse
punten voor; o,a. weer de stichting van een oudheidkamerrwaar
verzamelde voorwerpen zouden kunnen worden bewaard'en ter be-
zichtiging voor het publiek worden tentoongesteld. Hierover
was, zoals bekend, al m6erdere rnalen gesproken; maar ook nu

'vond men geen oplossing. Een ander voornaam punt kon wol tot
oplossing worden gebracht, nameliJk het opnieuw startetr met
bigen blad van de kring: 'bemerts Heem". De heer M- v-d.\Tijst
nam de'r6dactie op zich in samenwerking met de secretaris, de
heer W.J. Vos en zo verscheen in november 1961 'ntlmher 3 van
ons blad; we zijn net dit jubileunnummer aurn ar. 22.

Verder werd medegedeeld, dat Pater Loffeld ln het'bezit
is van vele diats va.i Generts kasteel , kcrk, dorpsgezich-
ten, comandeurs enz. , als'ook van de vlootvoogd Jan vin Amstel
en zijn vrbuw. ian van AmStel werd in Genert geboren, zijn ge-
boortehuis stond ttssen dle vroegere'tatijnse. School en de fa-
brieksgebouven van de Fa- Rayrrakefs.

Uit de jaren 1961-1965 kan o.a- worden genoemd de restau-
ratie van het keske "de vlucht naar Egypte", waarvoor onze te-
genwoordige:voorzitter, Leo Bekkers, in 1961 een tekening
maakte en dat in 1965 wger op den ffeuvel is gdplaatst, nu te-'gen de gevel van de bgerderij van 1ll. Egelmeers. V9-rder had..ook
het advies'van de Gemertse Heemkring om de namen 'l'voorhaag" en
ttAchterhaagt' weer te,vervangen door de vroegere naam tbe' Haag"
succes. fn 1961'kwam ook'voor het eerst ter sprake de'"Voort-
se Hoevet'op de Lodderdijk, bewoond door Dorus Kanters. Het
bestuur was van mening dat de bberderij a1s enig in zijn'soort
bewaard noest bliJven err'ze' Zou voor diverse aktiviteiten van
onze kring.kunpen:dienen."Na een onderhoud met B & lY van Ge-'
mert bleek uitzieht'op een eventuele huur niet uitgesloten.
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heer DeJ.ahaye naar een boek van ziJn hand, dat iitussen ls
verschenen en.dat in het bezit is van onze kring. Het boek is
zder ongunstig beoordeeld, getuige de l-aatste afleveri_ngen
van Brabantia.

De laatste lezing van vorig jaar was die van Jan Vrlends'
oVer de Brabantse.natuur en in.fGbruari. van dlt Jaar sprak Dr.
Hi Ruhe uit Hilvarenbeek over "Brabantse huizen en boerderiJ-
en";beide lezingen werden verduidelijkt door talriJke diats.
Excursies werden gehouden naar.Leuven en de Achterhoek in 19-
62, baar Keul-en in 1963, en naar de tentoonstelling "Het GiI-
de viert" in Den Bosch (waar ook ztlveren schilden van de Ge-
mertse Schutten lagen) en 'Van Steentljd tot Brabantse lfuts"
-in Sint Oedenrode. Verder'een bezoek aan Zuid-Linburg, Heer-
1en en Maastricht in 1965

Behatr-ve de brand i-n de Voortse hoeve ., rceds eerder ver-
meld, trof ons nog een andere tegenslag in 1965; op 16 decem-
bGr'overleed nanelijk onverwacht onze voorzitter , de heer
M.H. van der Veldcn, een Gemertcnaar'in hart en nieren en een
kenner vair Gemert a1s weinig anderen. Met dankbaArheid zullen
wij steeds het rverk herdenken, dat hij voor.on-e kring gedaan
heeft

Tengevolge van de dood van de heer van der Velderl €n h'et
vertrek naar Den Bosch van onze secretarls, de heer tv.J. Vos,
moest er op de jaarvergadering van 15 februari 1966 in twee
vacatures voorzlen worden..Door het bestuur werden als candi:
daten voorgesteld de Eerw.Heer M.H.J.Pennings en dc heef A.M.
van Houtert (Buyschenberghstraat) .Daar er geeri tdgencandidaten
waren , werden deze twee a1s gekozen verklaard. De'functies
werdon onclerltng'verdeeld als volgt: Voorzitter L. Bekkers ,
Secretafts M.H.J. PenningS, Penningsmeester M. van den Boonl ,
leden J. rlan den Broek, A.van lloutert, mej. I['. van de Laar.en
M. de lYit.

Als e6rste werk had het bestuur te voldoen aan.het ver-
zoek van het Gemeentebestuur van Gemert , om advies uit te
brengen over de nieuwe monumentenltjst door Rijksnonumenten-
zorg voor Gemert opgesteld..Het bestuur heeft er twee vergade-
rlngen aan besteed en gedurende twee zondagmiddagen Gemert,
Hander en Ilfiortel in alle richtingOn doorkruist om versOhillen-
de gebouwen en huizen te bekiJken. Het tweede punt was dc voor-
b6relding van het 25-3arig Jubileum van onze krlng, waaraan
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verschillende bestuursvergaderingen zijn besteed.
' A1s we de activiteiten van onze kring gedurende dc 25-

jaren van zijn bestaan bckijken, mogen \ycg zcggen dat er cen
goed bcgin is gemaakt, maar dat cr nog jarenlang veel werk
te doen zal bliji,en, tyaarvoor dc rnedewerking cn steun van vc-
lcn nodig blijft. Voor dc hulp cn mcdclerking, i.n de afgclo-
pen 25 jaar ontvangcn, rvillen rzij cen hartelijk danktvoord
richten aan het Gcmcentcbcstuur en de Baad van Gcmert, evcn-
als aan zovcle andercn, dic op de ccn of andere manj-er hun
sympathic en onmisbare stcun hebben gcgeven en nog'gevcn.
Itlcgen dczc blijven voortdurcn.

Aan het slot van dit overzicht zou ik de lezer nog at-
tent rvillen maken op ecn opmcrking, door de heer ItI.J,Vos ge-
naakt in zijn jaarverslag over 1964, rvelke opmerking ook nu
no$'grr'erweging verdlent. Hij zcgt daar namclijk, dat hct aan-
tal ledcn zo ongcvcer constant blijft, zo rond de tachtig ,
maar dat ook onzc verenigi-ng niet is kunnen ontkonen aan de
gevolgcn van dc stornachtige, noderne tijd. Dc belangstelling
is er wcI, maar dc kostbarc tijd'ontbreekt vaak zolyel aan be-
stuursleden als aan gerJonc lcdcn. Het gcvolg is dat de verga-
dcringen slecht wordcn bezocht en het bestuur minder kan on-
derncncn dan hct zou trillen. Lleer nanifcstatics naar buiten
zoudcn vaarschijnlijk ncer belangstelling wekken. It{isschien
|<unncn vc er 6it jaaf ccn bcgin nee nakcn. We roepen daartoe
al1er medewerhing in.

1,,[.H.J. Pennings.
Sccretaris.

I'TAT IS UEEI\IKT'IIDE ?

Een vreemde titel voor cen bijdragc in ecn jubileunnun-
mer van een Heerikundokring, dic aI vijfentrvintig jaar dc heem-
lrundc bcocfend heeft

Toch nict zo vrccnrd als men op het eorgte oog zou donken.
Hoelang is men al bezig, om een clefinitie te zoeken voor Volks-
kunde? Nooit komt men tot een bevredigende onnschrijvingromdat
men iets wil be"pa1cn", wat niet aan perken te binden is.
Heenkunde - dat is volkskunde betrekking hebbend op het eigen
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