KaPtrrELsToKJEs
EET{ VONDS"I OP IIDEI{ HUBERTII

IN 1905.
Op het terrein van de vroegere fabriek van Carpsl Garen in
Helnond is de heemkundekring aldaar sinds enige maanden druk
doende met het zoeken naar funderingen en/of restanten van
Helmonds eerste kasteel.
Ook de heemlcundekring van Genert zoekt al jarenlang naarstig
naar restanten van Gemerts eerste kasteel.Henk Giebels maakte ons attent op een krantebericht uit 1905 handelend over
een vondst op het perceel rrden Hubertrt gelegen naast het erf
van de voormalige Latijnse school aan de Ruischenbergstraat.
De inhoud van het krantebericht doet denken aan de recente
vondsten in Helmond. Hierna volgt de tekst van het bericht
uit De Zuidwillemsvaart van zaterdag 2 september 19O5:
Gemert. Bij het graven der fundering voor de uitbreiding der
fabriek alhier van de firma Raymalcers te He1mond, stuitte
het werkvolk op een zwaren balk die met dwarsbalken verbonden zich op ongeveer 1m. diepte in den grond bevindt. Men is
nieuwsgierig wat voor den dag zal komen.
In de daaropvolgende dagen werd over de vondst niets meer in
de krant vermeld.
DM DOOFSTOMME{ TE GBIERT.
Joke van der Aa-Geerts gaf ons een kopie van een bidprentje
dat in 184O werd gedrukt te Gemert ttTer Drukkerij der Doofstommenrf .Dat het Instituut voor Doofstsrmen te Sint MichielsGestel al in de 19de eeuw een drukkerij exploiteerde is beDRUKKERIJ
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kend, maar dat die aktiviteit

ook al in de beginjaren van
het instituut te Genert werd beoefend was ons tot dusver onbekend.
Een ander

prentje uit

de verzameling van Frans en Joke van

der Aa, laat zien dat er ook na de verhuizing van het Doofstommeninstituut naar St. Michielsgestel er met Gemert een
zekere band bleef bestaan. Toen in 1874 de Gemertse burgemeester Johannes Haest stierf werd zijn overlijdensprentje
gemaakt op de Drukkerij van het Doofstommeninstituut te St.
Michiels-Gestel
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Instituot voor l)oofót. , te St. M.-Gest€l.

HEf, BINDERSEIND.

l{anneer men van het marktveld het Binderseind ingaat, passeert men aan de linkerkant een statige rij herenhuizen die
in het begin van deze eeuw werd gebouwd. Op het betreffende
perceel vestigden zich in 1639 de predikheren die daar een
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klooster bouwden. Sedert 1662 werden de kloostergebouwen ge-

bruikt

door de Gerefcmeende gemeente van Gemert tot omstreeks
18OO.Kort nadien werd de kapel gesloopt en de daarachter gelegen woning werd particulier eigendom.Van 1828 tot 1840 was

er een doofstommeninstituut gevestigd. Later tot in de twintigste eeuw was het de woning van 66n der fabrikanten trrinzen. Na de sloop van diens woning werden de huidige heren-

huizen gebouwd.
Mijn grootvader (Januske Otten) noemde deze villarij
ttDen Engelenburchtrr.

altijd:

Sedert het verschijnen van het Gedenkboekje over de Ds.Swildensschool in april van dit jaar lr.aag ik me af of de naam
Engelenburcht misschien iets te maken heeft met de echtgenote van wijlen Ds. Swildens die hier in het midden van de 18de
eeuw woonde en luisterde naar de naam van Sybitla Engelenburchs ?
fs de naamgeving Engelenburcht ook bij anderen bekend ?
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