
Hoe een Gernerts museum zou kunnen ziin
fn rrGemerts Heemrr numrnar ]1 vertelde ik het een en an-der over het heernmuseum te Heist-op-d.en-Berg in de Bel-
gische Kempen, dat naa.r zijn mening een voorbeeld zou
kunnen zj-jn voor andere plaatselijke musea. In dit ar-
tikel wil ik wat dieper ingaan op de inhoud. van een
dergelijk museun - men nag het .ook oudheidkamer noemen
a1s rnen wi] -, zoal-s dat in Gemert verwezenli jkt dlent
te word"en' Daar in d,e opsonming van c1e afdelingen in het nuseum
van Heist-cp-d.en-Berg geen systeen zit en bovend.ien
zuiver plaatselijke onstandighed,en een rol spelen en
zelfs het karakter van een d.ergelijke verzameling kun-
nen bepal-en, zal ik voor Genert een and.ere volgorde ge-
bruiken en een aangepaste indeling trachten te geven.

In een Gernerts museum zou men het volgende kunnen
aantreffen:
1 , Ie praehistorie;
2. De staatkundige geschiedenis;
1. De kerkelijke geschiedenlsi
4. Ie ontwikkeling der dorpen;
5. Gebouwenl
6. Verenigingen en organisaties I

9, Beroepen en ambachtenl
'10. Sport en spel i
11 . Klederdracht;
12, Bekend.e plaatsgenoten i

i'l.ls we beki jken, wat in elk van d.e genoernde twaalf
afdelingen een plaats kan vinden, is het onnogelijk om
volledig te ziSn. Een greep uit d.e rlogeli jkheden zel al
bewijzen, dat plaatsgebrek een groot probleem kan wor-
den.

Onder 1. kan men vinden d.e opgegraven voorwerpen,
tekeningen en naquettes van d.e situatie, rapporten over
onze praehistorie en overzichten, zoals we d.ie zagen op
de tentoonstelling, d.ie ind.ertijd in het geneentehuis
werd gehouden
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Ond.er 2, kunnen we kaarten en plattegronden plaatsen
van de ligging van Gernert in het geheel van Brabant en
een -overzicht van d"e Gemertse geschiedenis vergeleken
bij d.6 bekend.e vad-erl-and.se geschied-enis net jaartallen
De rol- van d-e Heren van Genert en de Duitse Ord.e zal
nieiUij tot uiting komen. Copiedn van archiefstukken
kunnen het geheel- aanvul-1en.

Ond.er ]. zien we een overzicht van de wording der
parochies vanaf het begin tot hed"en, Ce kerlielijke in-
deling in d.e bisdonmen en d-e plaats van Gemert in c1e

ti jd. van d"e reformatie en d.aarna.
Onder {. zal men eveneens gebruik moeten maken van

kaarten, maar ook de dorpsgezichten op prentbriefkaar-
ten zullen hier belangrijk zijn. Een korte geschiede-
ni-s van de verschillende dorpskernen in de gemeente is
hier op zijn plaats. Straat- en veld.namen, de ontgin-
ning van de Peel en de bewonlng is hier belangrijk.

Onder !. komen de historische en andere gebouwen aan
de beert. We noenen het kasteel, de kapel van Esdonk,
de kerken, oude boerderijen, de molens, de "keskes't ,
oud.e gevels en onderdel-en van gebouwen, d.ie in maquet-
tevorrn of in foto getoond krinrren worden.

Ond.er 6. kri jgen de verenigingen en organisati-es een
plaats, waarbij ged-acht kan worden aan gilden, missie-
naaikring, 1 i eve -vrouwen-bro e de rs chap, ,,nbro s iusgi Ide ,
sportorganisaties, St. Severusgezelschap, Ii. Kind.sheid,
H. Familie, iViariacongregati-e , Derde Ord.e , hand"boogschut-
terlj, kerkkoor, harmonie en fenfare, toneelgezelschap-
penr brand.seer en vele andere.

Ond.er J. (d.e volksgebrulken) d.enk ik aan de viering
van d,e kermis, Criekoningen, het slnterklaasfeest, pa-
sen net eieren eten, eieren verstoppen, klokken uit Ro-
me (wat wellicht a"11een in tekst overgebracht kan wor-
den) , vastenavonC, carnnval, "a11e kind.eren " feest
toffelen, gebruiken bij geboorte, trouwen (iiet "schie-
!en"), over,lijd.en ( "hoed.jesnakersil.

Ond,er B. treffen Ee aan de gebruiken in d.e kerk, d.e
processie naar Hanciel, rog palmen, ttsouvenirs 'r uit Ke
velaar, bidprentjes, heiligenplaten en -prentjes, wij-
waterbakjes met palmtakje, beelden al dan niet ond.er de
sto1p, het alziend oogrTozenkrans en kerkboeli.
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. 0nd.er ! wortit onze aand.acht gericht op a1le mogelij-ke beroepen in d.e ruimste zj-n. -Dj-t zal- he g4ootsTe ai-r":dering worden. }Jij noemen d.e boer met zijn d.iverse ne-
venwerkzaamhed.en en ond.erd.elen van het bedrijf.; dorsen,
maaien, zaaien, boteren, vlas bewerken etc,, de wever
d.e klompenmaker en de schoenmaker, d.e smid en de tin_
mermanr de hoefsmid, de kuiper, de stpodekker en d.eslachter, de bierbrouw'er, d.e peelwerker. Hierbij horen
misschien ook de winker met snoepfressen en weegschaal
het caf6 nnet toebehoren en d.e ichool met de gri.rret
en leir bord van aap, roos,mies en d.e schoolbank. Bezig
heden, d.ie soms we1 soms niet als leroep golden, zoaLsJ
spinnen, breien (d.enk aan breischeilen)r-oaken en wassen
van nutsen, jagen, vogeltjes vangen, bijenteelt, man_
den maken en stoermatten, cichoreiteelt, sigarenfabri-
eage en d.e teelt van tabak (in ae'oorrog). Turf steken,nutsert opmaken, 'klompen lappen met stukken Jeer entrpeggenrr en het witten van d.e muur, allemaal zaken, die
d.e berangstelring verd.i-enen. Alreen al van het boeren-
bedrijf kan mefl een groot aantal voorwerpen ten toon
stellen: grote zoaLs de hoogkar, d.e rrerd.kaarr, ploegen
en eggen, d.e wanmolen, d.e d.orsmanege, kleinere zoals de
kruiwagen, w&n, d-orsvIege1s, korenschoep en vat, zeis
zicht met pikhaak, rrkrabzei-sieil, zaaikorf en reek.

Ond,er 10. vind.en we het jensen, knikkeren, r'stinke
ddppen'r, touwtje springen.- (met C.e diverse llbdjei',die
er bij gezongen wortLen), hinken, kaartspelen, met d.e
hbepel spelen, beugelen en and.ere spelen voor groot 5;klein.

Ond.er II. d-e gehele klederd.racht met muts, neuzik
scholl-uk, rokken en k1,rmpen, pef r b,rezeroen, hemdrr,.k
klepbroek en slabbetje

Onder 12. zien we lijsten van past,rc?sr burgemees
ters, comnand.eurs, artsen, notari_ssen, sch,tolmeesters
z':)uaven, dominees, kunstenaars en gemeenteanbtenaren,
met prrtretten of fotots en persocnlijke attributen,
v.rorzover'aanwezig.

Ond.er 1]'vind.en we tensl .,tte allesr wat in en ,rm hethuis te vind.en is, d.e inrichting van d.en herd., d.e kamer
en d.e geut, met d.e bed.stede, de keld.er en de .pkamer .

-19



a1le gebruiksv.ilrwerpen aIs vorken en lepels, d.e tl-ie-
lampen en d.e zwavelstrkken, de schcuw en d.e plattebuis-
kachel, de put met het puth,:ut en de ilomp net ewelgel".
We zien d,e grote stoel ( d.e zeurg ) en d.e witgeschuuid,e
tafel. Hier kan nen a1les bezoeken - en d.aaron is d-it
de laatste afd.eling, rustig ui-trusten en een tas k rf f ie
gebruiken. ]'.,[isschierr',-r.rk r"re1 brandewijn net suiker, als
d.e gelegenhaid. zich voordoet.

r\an het eind van d.eze rrnd.6ang (op papier) ontkomt
rren er niet aan zich te realiseren, d.at het cpzetten
van een d.ergelijk nuseun een kolrrssaal werk ib en dat
het verzamelen een 5r.rte samenwerking en vind.ingrijk-
heid zal vrrdeien. T;ch zal iedereen het net'ni j eens
zi7n, d.at een dergeli jke verzaneling een 2r, gr:ot gced
is, dat het zeker de moeite 1r u'nt. L1 s r:ren begint, kan
het geheel iroeien. Elke dag e;aan er b:rvendien zaken
verloren, die in d.it geheel passen. Daar:m stel- ik vcor
)il r als het eni6bzins kan nu te beg'innen, niet al-l-een
met verzamelen riaar t,tk nbt het tentoonstellen, aI zou
het maar een uur in de week zijn. Er zijn natturlijk
pr,rblemen, bi jvoorbeel-d d.e ruinte, maar als men wil, is
er 

leker 
een wes' \n/ie zal u".:::.:"uli'n?Snbind"en?

Archeol-i.gische vondsten. in d.e_cmaievinfl

'volgens persberichten werden in Erp (in ae buurtsehap
Hoek) in een zandafgraving grote fragmerrten gevonden
van middeleeuws aard,ewerk en verd.er een bantal voorwer-
pen uitr d-e mid.d.en-steenti jd.. Ook Roneins aard-ewerk werd
hier 6evonden.
In Dinthei" trl,f nen (eveneens in een zandaf6,raving) een
aantal scherven aan van kri.riken uit d-e Romeinse tijd" en
wel- bij d,e gemeentegrens lan5s de we6 Dinther-Veghet.
fn Geld.rc,p vond.en 1ed.en van d.e heenkundekring a1d-aar
een zestal d-rinkwaterputten van bobnstanmen. Ze d,ateren
waarschi jnli jk uit d.e !-de of 1O-de eeulrr.
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