KaprrrELsroKJES
of zotskolf
De rnarot of zotskolf is een attribuut van de nar. Ook de nar
in ons kapittelstokj es-cl ich6 heeft een zotskolf in de hand.
In de heenkamer bevindt zich bovendien een fraai exenplaax,
De Marot

dat werd geschonken aan de

heenkundekr ing bij gelegenheirl van
de opening van de Heemkaner, door de dames Hoefsmit en OuweIeen uit Handel. Het ant ieke houtsnijhrerk, opgehangen achter
de deur (nooduitgang) n heeft warempel een nieuwe funkt ie gekregen als lrstok achter de deurrr. En als zodanig wil ook onze rubr iek rtkapittelstok.jesrr fungeren.

A.O.

Havelt of

Haendel

?

In een artíkel in Generts Heem (nr. 68, 1g??) schrijft Ad
0tten over de plaatsnaam Handel, naar aanleidÍng van de naam
rrllaveltrr die in Handel voorkomt als straatnaam en naan van
een basisschool. Hij toont hierbij aan dat deze naarngeving
op een leesfout berust. Dat men in het verleclen ook wel eens
twijfelde aan deze naangeving blijkt uit een akte van 7?O?
uit het Kommander i je-archief var de Duitse Orde te Gernert.
Deze akte haldelt over een stuk gaond in cle peel waarover
een geschil bestaat tussen de inwoners van Beugen en Ledeacker enerzijds en de La-nalkonmandeur van Oudenbiezen als heer
van Gemert anderzi j ds.

ttrierin schrijft men atrs votgt:
rr...en net een andere rechte linie te moeten conen langhst
de Lanale van Ravensteyn oft llerpen tot clen pael boven de Capelle van Havelt ofte llaendel...r.
I p.L.
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de Bijstand. Dit laatste is nog steeds aanwezig in het k6ske
h,aaraan de laatste decennia niet veel meer veranderd is, behalve de deur tlie vervangen is door een ijzeren traliepoort.

- Uitiekser àrchiefboek IÍ
-

va.D de

Consrèaatle der ho€derÊ Penitêntên'

TilburA.

ceÊlfeHrên tre!: Eroedêr llubertus cn Broêdêr Paulua te H.rdel en
Broêder llerlsn Jorèt te Tilbura,
Offici€el Kerkb€richt jrA. l92O artik€16Éeriê 'Dê gandelÊê l(luisrr.
Varia dl. 23.
Áantekenin8en van Jln vl[ Ae.lo, VerzaEering€n Heenkaret
' var den
GeÊchièdeniÊ van dê CongreAatiê ván de Bro€dêrs Pênitenten
fl, FreÍlciscus v.n Lssisië, lí F. Becr, R.K, Priesterr BuÊÊu 1919.

Í00! Y.Àí !E tED,l,cTIEr
Ia hêt bezlt eaa Jaa vaa 3€!1o !êrlnilt Elch 6e:t ócbtliterlJiJ€ Eet éeÀ beelteal.s
vs,l l{e!lÀ. Xe! r€t êêÈ p€ll ae!8rblachto têkst yelnelitt: llo€dle! ?èL Coêêe RaBd.
Dlt scb1laêlljtje 1á efkodstl.g ?gll eoa tlEíildlels oÍe!1êi[6a bêjaerito v!ouí, ea
loet l6tË to !Ákêa bebbo! gebr,a ret hêt ble! bosploke! kêÊkê 6a bêt ilaalll la ite
ylJftÍgê! Jeroa gs!1aatst6 r€I15f. Jsa varl lo to a6el-de ons oêilê tlat ook it€
Codvluchtlgs r'e!é!181!9 tê! êê!e raa O.l,.Y!ous yeD Co€dê Raad (olaerlcht tn
hstê!dêr), all€ 1! oas land &r.tzeÀil€n katbollekeE telitê, t6ts nei-let letrefferae
kêako van iloêa gahadl h6èft. Of c€delts€ óE 3oêkê1sê ledea ran iLie veleaiglE8
ilê beslteÀls nên o.Il.Vrouv Íaa ÁltlJililur€Átlê StJstêad 1a bet ke€kê hebboa gê]toudetr
voo! ille vaa I',Íoêil6! raa coedê Raêtl, 1B oas blJ het t6! !6!sé gêBa ysa tt€zê afle?ering ÍaÀ Genêrta Eeer noA d.et itul.deujk 8€voril6!. l{€ konsr e! i! eea eo1€€Àatê
êf16l.ê!ír8 o! t6!ug €D lltllaa€a bllJvêa ê1L6 l.lrllcbtl.Dg€r r-êE bs?te trê1koD,
(red.- À.0. )
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