
Ee,n. Heemmuseum

Reeds verecheidene malen hebben and.eren en heb ook ik
aangedrongen op het j-nrichten van een heemmuseum'in Ge-
!lert:. :.,tggenslagen van al1er1ei aard. zijn er schuldig
aan., dat d.eze plannen niet in een verd.er gevord.erd. sta-
d"ium verkeren, Voorbijgegane kansen (it aent hier ond.er
mebr aan beschikbare ruimte) moeten echter niet leiden
tot een blijvende moed.eloosheld.. Het gezegd.e rrWaar een
wil is, is een wegrr is nog steeds een goed.e metgezel
voor a1len, die iets willen ondernemen. Daarom zou ik
nog eens wllIen herhalen:rr Er moet een heemmuseum komen
in Gemertt'. A1s iedereen - heemkund.ekring, gemeentebe-
stuur, VVY, parochiele besturen, plaatselijke vereni-
gingen, particulieren - doet, wat hij kan, zb"L het er
komen.

Dat het mogeli jk is en hoe ,.toed het kan worden, is
mij d.uid.e1i.jk geword.en bij een bezoek aan het heemmu-
seum rrDi-e Swanetr te IIeist-op-d-en-Berg in d.e Belgische
Kenpen. Graag wi1 ik hier het een en and.er over d.it mu-
seum vertellen. Ik kan niet nalaten te zeggen, aat ik
ti jd.ens mijn bezoek daar constant met d.e ged.achte speel-
de, dat in Gemert iets d.ergelijks beslist ook mogelijk
is. Mocht men een voorbeeld zoe')_(.n, Laat gen d.an eens
in Heist-op-den-Berg gaan kljken.

De plaats IIeist-op-den-Berg, gelegen in de provincie
Antwerpen op een afstand. van 1B kilometer ten noorden
van Mechelen, is kerkelijk onderverd.eeld. in vier paro-
chies en telt momenteeL bijna 1t,0OO inwoners. Wie
meent enige gelijkenis met Gemert te ontd.ekken, zal met
beJ-angstelling lezen, dat de plaats tot aan Ce Franse
Revolutie staatkund.ig gezien a1s een eiland. in het om-
Iiggend.e gebied 1ag en d.e naam droeg van "fT Land.t end.e
Vrijheijd.t van Heijst". I'De geschiedenis van Heist kent
geen schokkend.e gebeurtenissen met weerklank op het na-
tionaal p1an" lezen we ergens. Dat de plaatselijke ge-
schied.enis voldoend,e stof oplevert voor het vastleggen
van historische herinneringen moge blijken uit het vol-
gende.

Tn 1)QQ ontstond in Heist-op-d-en-Berg, zoals in vele
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and.ere plattelandsgemeenten vroeg of laat gebeu-rt I €erl
heenkrin!, in 1945 werd. een ouilheidkundige kring 8er
stlcht, Door samenvoeging van deze twee kringen ontstond
d.e huidige heenakring rtDie SwaneI met als doel:heemstudie
en heemschut. Drie heenkund.ige tentoonstellingen werden
op touw gezet: in 1!{8, 1)JO en 1952, }e lshoefte aan
een blijvende expositie werd sterk gevoeld en heemvor-
sers bezochten de boerderijen en de stoffige zolders. De

oorspronkelijk gevonden bergruimte werd spoedig te klein
en met medewerking van de burgemeester en het gemeente-
bestuur kon men van oude materialen van gesloopte wo-
ningen een paesend, stijlvol gebouw optrekken ond.er 1ei-
ding van een architect, Iid van d.e kring. fn 1))6 werd'
het museun geopend.

Het museum ie verdeeld in een aantal afdelingen, d.ie
d.e volgende 'ronderwerpen'r bevatten ( 1k citeer hier d-e

gids van het museum) t-
Portretten van verdiengtelijke streekgenoten
De moosbank of aanrecht

-Wat behoort bij d.e Kempisehe haard
Folklore van de briefdrager
De haard., centrum van het familieleven
De vlasbewerking
Herinnsringen aan de d.orpsschool
Weegtoeetellen
Heist omstreeks 1870
Kempisch vlechtwerk
Volksdevotie
Profane folklore
Wapens, bijenteelt en allerlei
Landelijke ambachten
Dokumenten soldatenfolklore
Iilaat schappi j en ( verenigingen )
Diverse gebruiksvoorlrerpen
fkonografie
Kempische kled.erd.racht

De opsomming geeft wel aan, hoe groot de verscheid.en-
heid is. De opstelling maakt misschien soms een ongeor-
dende ind,ruk, maar hieraan is d.e (toch nog) te geringe
ruimte debet. 0verigens is men bezig met een nieuwe en
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betere opstelling en indeling. Het museum bestaat nu
ui-t een ruimte gelijkvloers en een verd.leping plus een
kelder, waaT men in een aangepast interieur een pot
bier kan gebrui-ken, om te bekomen van d.e vermoeienissen
van de reis of van de rondgang in het museum.

Uit de opstelling b1ijkt ook, dat e1k museum reke-
ning moet houd.en met d.e verzameling, Soms kri-jgt men
een groot aantal voorwerpen van 66n soort, die toch al-
1e d.e moeite waard. zijn, Zotn afdeling kan dan een naar
verhoud.j-ng te groot deel- vormen van d.e verzameling, wat
echter niet te voorkomen is.

Graag zal ik een volgende keer nad-er ingaan op d.at-
gene, wat in elk van d.e afd"elingen in concreto aanwezig
is. Het is misschien nu al mogelijk aan d.e hand van d.e
gegeven opsomming van de 'rond.erwerpen'r eens na te gaan,
wat - in geval het een Gemerts museum was - opgenomen
zou kunnen word.en. l,{en ziet d.an, dat er mogelijkhed.en
te over zi3n,

(wordt vervolgd )

Een paar Van Lanckvelts

UI.A.van der Wijst
tt.

Akte anno 1 0: Goiardt van Lanckvelt d.e oude draagt aan
@ucla, Elisabeth en Emerentiana ( a"-Laat-
ste in d.e persoon van haar voogd.) overs een hoeve }ants
op d.e Hoge Aarle, gewoonlijk genaamd d.e nieuwe hoeve.
De d.rie gezusters dragen het goed. weer over aan hun
broer Goiard. van Lanckvelt de jonge, schout van Heze,
Leende en Ge1d.rop. Het goed. was in 1Jl) verkregen van
Dirk Gi1is, burger van den Bosch.
Akte anno 1551: Alard, 3ard.oul, man van Emerentiana van
LankveLd.. Emerentiana is een zuster van Lucia, Lysbet en
God.ert. Hun tante was Chrlstina var, Lankveld, echtgenote
van de gewezen schout van Boxtel.
Aantekening anno 1545 (Van Leefdael - nlet altijd" be-
@t een woonplaats net grachtenr ge-
komen van Goddart van Lancvelt en met zijn dochter j,[arla
ten huwelijk gebracht aan Jr. Robert de Bever, heer van
l,{il,heze . v. d,. W,
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