íle[or,
IN GEMERT IN 1792
Als. aanvulting op de bijdrage
in het vorioe
(HÍ;'i;31',
";:ii:'
RgU[tI

i:;::,";;:.
door

:"Ïïl'nlÍ'"3i-"ni""i"nÏi;"
een rouwcirculaire,

rondgestuurd
de a"""i"iin"tJà.ot""
verein.van Gemert, de landkomrnandeur
van 4ldebiezen, Franz
Reischach (tzla'ta671'

xorra1a""i5 ;;; il;$"""h
";";;;";; de
1792i het betrert
dood (! o,aart rrg2) l-l-lt:*-:t1t"
?l maatt
Leopold
(die
rr
ser was over de
;;n';;";:
Nedertahden). Niet deze
,"e
";;,
rr was roolrn;;r;;;
Leopold
".ri6"tl1l.
ding van o""J-p""ir."dn de-Duitse orde (sinds de afscheimaar z\i1 broer Maximi ;: -15?5 ook.'rDuitsmeester'r genoernd),
Franz (Grootmeester qAo_fioij,.
ze warJn ;ii;;";_;;:rraan vah Maria
Theresia.rÍ
tr
G

(r
een krant sevondeh in de
ktuis vah het kasteer.
f:"-:::.t:
aoo]
It
l,:,::::r:,,n:mertse.cJurl.i."u""',rËË:nrurs
Nu weet ik toevaltig ;-*'"'
''"
krant
daar
is gekomer . rn of
roncl 1950. heb i k ^orÏ*1.1,"
';:i
;; ; ;:;'u:

^,
:, ::f
::1""1?::'
;""ii :j
:.^*'::",;.'-;
-;::::""ïn'nll""l;;:;
;:;J::;"::":':ff:i:.:ï
;ï
""i;3, ".";;r::.:.:1,";;:
iïl;:
ï:':::
:;:.'":; iS'';:::
iiï""iiÍ' Johan p",ru""g"r,

van
(H".gi
rrrdasr.
i:t:^:::
Er
moest een
""ï:"':lzware t,"iI c--"'"
verplaatst
balk. oo hê+ è+^..___- , ;;;;'ï;;=;. worden, ell obder die
(van r883 )
j
"ut ""--iiïJ.,,o.,,oun .
Nu wi1 het toeval u"a
de fan. van Eenbergen eên
i: :t,
o_
en
secopieer',"
."il'uit het jaar
ï;;;:"*;ï::r"";:":;';::"
r'.t-'u.ii*r,J;d;';:""::.1-1111 uit de bewoners van het pand
dase seweesd te ziih o.,"i
srond die rrst-;""i"h]i"l19:"
a"
I café: rrOnder
de Boompjesrr, Dat ca_

::;:;:'"";:";::e.*;

i::i' .;Ë,ï':.;l:ï::a:;

-o l-

fé was vroeger (in 1883) woonhuis en eigendom van Martihug
Het huis in de Haag was
van den Broek' rustend pastoor.
eigendoB van Lambertus van Hoogstraten' bakker'
Ondat de eerste Gemertse Courant onder de voorïraanste balk
hebvan het huis lag, moet er dus 6f een grote verbouwing
gebouwd
opnieuw
toen
ben plaatsgevondenr 6f dat huis moet
zijn. l{ie kan mij daarover iYllichttefl?
J. J. Vi16

Bisonstraat

1P

(z)
Noordbrabantse
In de herziene uitgave van de rr'.iist val(rnaart
1979' Pro!777-!94}tt
kranten en hun vindptaatsen
wêslijst
hele
een
Prov. Genootschap) wordt 4a
l"fi.rrorr"""t
volgenverschenenihet
ian kranten die in ' s -He rt ogenbosch
Hemels
van
trVolgens
persrepertoriun
het
de geschreven:
nog
Bosch
DeÏr
in
1891
itilr"g. xfv, p.687) werden er v66r
uitgegeven:
a) De Handelsbode 1883- ?
gericht op handel en industrie' weekblad'
b) ons Recht
R.K., algeneen nieuws, rreekbLad '
c) Nieuwe Bossche couralrt 1886-1888'
Kopbladen: Echo van de Peel (Asten), Veghelse Courant'
noáijscue Courant; Gemertsctre Courant, Boxtêlsche Courant l{eekblad van Tilburg'
'
Vindplaatsen van deze bt'aden zijn niet bekend geworden"'rl
we1 een viridplaats bekend
Het komt ons voor dat intussen
rlde
eerste Gemertsche CouraÏrt van
is geworden, maar waar
188jn ,ru precies ingepast noet worden is nog niet duidelil'k'
W"nn"er namelijk de gegevens uit het pêrsrepertorium vaÏt
nog
Henels ktoppen aan rnoeten er ook in de jaren r886-f888
rrGemertsche Courantenrt verschenen zijn als kopblad vaÏr de
tNieuwe Bossctre Couranttt 6f zou Hemels zich in de jaartal1889 'n
Len vêrgist hebbên? Of rf,as de Gemertse Courant van
rrBossche
jaren
verschenen
eerder
aantal
kopblad van een
Coirrantit ? Of kopblad van bijv' trDe Handetsbode ?
( red. )
-6

t-

Eusse

lke

r jt€ ur lqeve van
Heenlundekrinq ..0e Xornande.r
en de parochieraed llD.lel.

ten_ge:atenl

tefiert

t}I

BOUlll VAI{ DE KERK

III

j

lilORÏTL

í902-1904

Onder redaktie van
vergcheneh. taa

G

lt_"-rts

se boekjest ltà" i='-""n::iï""
"""rt
Het was in het beqin

is inmiddels !,Busselke 1rl
van eeh nieuwe reeks Gemert-

Heem

*":i;S*:=i";::' ilï::"Í"uii'ii",lï::.:i"l;"::llil"iil;
"tj*

j:j'; ::""ï.ï:íi" ;:ii! .ïi ïï":"ï:;::;:;
ï:ï
gemaakt met de bor
ter ere
van 'n kapel
ia._Oiiï"uegrn*;":

;,

"""

ool' tt

;:';":*
sedertdien nii
louwg.eh
De uortei-;";=:;n:;""::ffl."tn"'ààg
r,, 1ë4u werd
de x"o"r.l.g
vervangen door een eËrste
in 1!o4, -n""i""1''il',
kerkje dat
'
-rnzegening
-*
var de huidige r."
Bloopt.
,à.a g"_
"r.

en s_anensesterd door Ad
|:;::tï:,';;j'ri:ï"";":n
otteh en
Ko v'd'Heijden
handelt
l:1':'
an de kerk oi"-'à."t"I""i:..:t?.";:::;
"'"""o.-ilï*
rn het oog
sDrihsende tontttnt van
Morter Het boekje kost
,r.r-u"-i"""il-?
eenkonstàn
:"' t: verkriisbaar
"".
;#;';;":i"ill; ::js,zo
op sirorekehllldi5:i:s
";
-,_,.
a?7.825
or
y,4
Rabo, rc tgzà'zà
Heenkundekri.;-;;"'il;:i

ï"1'fil::1r,ffi
""n

o''der

,,

t'.ï'. u -

vêrmer din s

