
KAPITTELSTOKJTS

WIE KENTWIE 5

Pater vaÍr lloutert uit Asten was de enige die reageerde op de
foto van Wie Kent Wie -4- in het vorige nummer var Gemerts
Ileen. Pater van Houtert vertelde, tlat toen hij als kleine
jongen enige tijd bij zijn oon Antoon van Houtert in tle Vir-
mundtstraat logeerde, hij mijn grootvatler heeft leren kennen
als een vr iendelifte baas, altijd bereitl tot een praatie. Jan
van Kessel, die in de Bonengang woonde, l$À'an op weg naar den
trBoontuinrr van Anna Prinzen dagelijks langs de houtzagerij
van Antoon van Houtert: Itij bleef dan vaak even rrbuurtenrr.

De beide dames op de foto kende Pater van Houtert wel van ge-
zicht, naar niet meer van naan. Hij raadde ne aan eens het
bevolkingsregister te raadplegen.

Tn nr. ?2 van de Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden
van Nederland las ik op bIz. 216 een merlc*aar di g stukje. In
het Landbouwverslag van tle geneente Gemert in 1875 werd ge-
schreven over de verstoring van het evenwieht in de natuur 'rlDe rupsen veroorzaken eene enorne schade aan het houtgerr'as
vooral aan ale eik, hun getal wordt zoo monigyulilig seilert de
hier opgerichte musschengilden wier doel het is musschen en
eksters te schieten waarvoor bij het inleveren der koppen ee-
ne premie wordt toegekend. Ook toen kende nen dus al de mi-
lieuproblernatiek. De afgeschoten vogels zullen ook wel een
mooie bijverdienste zijn geveest voor sommige nensen.
Het bovenaangehaalde stukje bracht ne op het idee om een fo-
to tê plaatsen van trDoele De Batavierenrr. Of er enig verband
bêstaat tussen de nussenschutten van weleer en De Batavieren
weet ik niet. De foto is genaakt in 193O in tle tuin val Hotel
De Keizer, waarschijnL$} vanwege tle viering van een jubileun.
Of De Batavieren Hotel De Keizer a1s clubhuis hadden en of
het een hand- of kruisboogvereniging was, weet ik niet. Wel
ken ik enkele schutters bij naan. Op de bovenste rij Anttr6
van Houtert en alaarnaast (uiterst rechts) rnogeliik Jac van de
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Vossenberg. Staand Jac Bekkers; zittend: Johan Martens, I{im
van Lankveld, Marinus van der l{ijst en Fyans Tervooren sr.
Wie van onze lezers kan ons iets vertellen over Doele De Ba-
tavieren? l{anneer en door wie opgericht,waar en wanneer werd
geschoten, tot hoelang heeft de vereniging bestaan, en wie
kent de andere personen op de foto?
Ook al weet u naar antwoord op 66n vraag neen dan even con-
tact met mij op. fk r{acht op uw briefje naar Virnundtstr. 14
of uw telefoontje naar 63324.
Pater van Houtert vanaf deze plaats bedankt.

Dien Scheepers-van Kessel

AANTEKENINGEN BIJ HET GEMERTS LIEDJE

Toen het vor ige nummer van Generts Heem bij de drukker lag:
laeeg de redaktie een pracht van een ansichtkaart ond.er ogen
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net het opschrift rrGruss von Niederrheinrr en daaronder af-
gedrukt het t{eimatslied rrlÍor hf,r sk 1thr.rr. Een fraaie aan-
vulling op het artikel rrKevelaers Heimatstied sloeg in Ge-
nert aan...rr van J.J. KoeHroek.
De redaktie moet bovendien genoemde auteur en de lezers van
Generts Heem haar excuses maken voor een bij naaler inzien
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onterecht gemaakte wijziging in de aangeleverde tekst. Pater
Koekkoek kwan dê gelijkenÍs tussen het Glmmers volkslied en
het Kevelaarse Hei.natslied niet in 1929 op het spoor maar
afgelopen zoner.
Sjang Hoeymakers attenaleerde ons voorts op Elsendorps Volks-
lied afgedrukt in zijn nieuwe boêk llD.ie Goeie Ouwe Tijdtt op
pagina 1O2. Het was pastoor Naessens val Elsendorp die kort
na het vijftigjarig bestaan van zijn parochie de parochianên
verrastte net een eigen rrvolksliedrr. rrAls nelodie koos hij
daêrvoorrr, zo schreef Sjangrrrdê nuziek van het Gemerts Vons-
lied rrVan wdr ik benrt, dat indertijd door pastoor Poell over-
genomen werd van een Duits volkswijsje.rl

(red)

BOEKBESPREKING

ItDie goeie ouhre tijdrr - Nieuw boek van Sjang Hoeynakers over
het Leven in een Peeldorp.

Na rrHet Gouden Dorptr (1976), rrDe Van Ophovens en Jaeg€rs als
ontginnersrr (1984). en rrHoutvesterij De Peelrr (1986) figt nu
Sjangs viertle boek in de boekhandel.
l{ie na lezing van diens eerdere werken gedacht mocht hebben
dat Sjang lloelnakers uitverteld was over De Peel, heeft zich
deerliik vergist. Sjang had naneliik nog nauweli.lks óver zich-
zelf verteltl, ziin familie, 2i'in relatie tot de Peel, de Peel-
bewoners, hun verhalen, hun manier van leven en zitl beleving
van het Peellandschap. Eên nieurr boek dus, gàaseerd vooral op
eigen herinneringen en daaf naar nodig aang€vuld met resulta-
ten van degelijk onderzoêk.
f€n boek net een nostalgische titêl. rrochrr. zegt SjaÍrg, r'die
titel is alleen gekozen, ondat het handelt over de tiitl waar-
in rrh,err jong warenrr. Een uitspraak tlie het relativer ingsver-
nogen van tle nu 77-jarige schrijver en Peelkenner uit drn
Elsendorp tekent. De inhoud van ttl)ie goeie ouwe tijdtt is dan
ook allerninst nostalgisch vaÍl aard; De Peel heeft al heel
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wat personen aan het schrijven gezet. Ronans naast geschied-
kundige werken. Sjang lêvert zo ziin eigen genre. C.etuigenis-
sen van het leven. Nauwkeur ig en zorgvuldig oDgetekend. Geen
oDgesnuktê of aangedikte verhalen, maar herirmeringên en ver-
telsels, geplaatst in geschiedkuntlige kaders.
Sjang is kritisch ten opzichte van het verled.en en tegelijk
iemand die zich is bliiven verwonderen over het leven, de na;
tuur, de nens en de storrnachtige verandering€n van onze tiicl.
Sjang begon zijn leven oD een geïsoleerd liggende boerderij
in het Limburgse Horst. Op vi j fentwintigjar ige leeftijd ver-
huisde hij met zijn fanilie naar: het ontginningsdorp Elsen-
dorD in dê Crenêrtse Peel. IIij maakte nog net het oude boeren-
leven nee, de biina totale afhankelijkheid van de natuur,
de besloten geneenschap met een eigen cultuur, die onrnisken-
baar de kenmerken van de PeeL vertoonden en die radicaal
verschikle valr de moderne cultuur waar in wij nu leven. Sjang
beleefde die overgang en hij leverde in de Peel zijn eigen
bijclrage tot de nodernisering. Het is er allemaal niet van-
zelf gekonen. Sjang laat het ons opnieuw beleven. Opnieuw
kennisrnaken net Toóntje drn Dwerg, de vossenjacht. de land-
loDer met de fietsn Fbeerk de Stooterrde luit van de pauwen-
horst, Jan drn Duvel en Fbietlje de Stroper. IIij leert ons
van de Dreunelwevers uit Horst, die hii in Gemert rrreer tegen-
komt onder de naam trdrunknauwêrsrr. En natuurlijk komt de boer
en zijn beilrijf aan bod, de veehouderij, schapenhouder i j, de
gehrassen die nen teeltle, het leven en de gebruiken op het
platteland.
Sjang Hoeynakers vaLt niet meer weg te denken uit de rij van
schrijvêrs over De Peel. IIet fraai geïllustreerde boelsn'erk
van 7?2 paginals is ook in de HeeÍtkarner verlcijgbaar.
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