KAP ITTELSTOKJES

OUDERDOI"í SCHUTSGILDEN

EN HT'N ÁLTÁREN

Het gilde van St,Antonius en St.Sebastiaan ouder dan dat van
0p de ouderdom ran de Gemertse schutsgilden werd uitvoerig
ineegaan in "-16r hédde de skutri, de in gildekringen alon geprezen publikarie 1n onze reeks "Bi j.hagen tot de geschiedenis ïan Ge:ert '.
Het groene :i1ie ;-, ::. r-::: t:-t :s en St.Sebastiaan berveerde,
sedert zorn lCIl -a-.:.2. z= ra:::::. -,.:-. :1272. Het rode gilde ran -qt.Jori-. ::::-: 1:'-- ,:: -:: ::r .,--. :r,r ichting.
Het door Peter \ a.-- l:: r-=- :: . -:=: '_'1'... ,. - s :;: har-rC qenonen h,istorlsch on:e:z::i :-:t- : -a:. -- - . .=: :rlden,
leidde tot de r-aststell::-: I '--: --:-::-.
:.:_: ::.. elCer.s,
in verband gebracht ;,oe.t -:::::- r.- : ::::::-_ : ,-:r altaren
in de parochiekerk. \-an :=: ::. -: - . - -: t=: ,.-:-*--: :en 1516 als
stichtingsjaar. Bijgelolg zaL :-z-- ::,':;:::rf:.e
rel kort voor

of na dat jaar zijn opgeric:-:,

Van St.Antonlus en van St,S€lt.s:::.:. -.,den dergelijke conh<r
leerbare gegevens niet borden c;::;::::.
Onder neer op grond
van feiten als dat de St.lnror-:-=o:::É1 in de Deel, die \.an
oudsher eigendom is van alat gi1:=. 'J:estond in 1b64, en dat
een altaar aan St.Antonius toeger:-: in ieder geval al rr.erd
genoend in archivalia uit 1588. k:,-- aannemelijk worden gemaakt dat ook het groene gilde rei zru dateren uit het begin
van de 16de eeuw. rrÈtogelijk dat de i:ertse gilden iets ouder
zí1n", zo weral geschreven, rrdocir -e ouderdon zal niet veel
verder reiken dan eind 15de eeuw".

Én :ron. die in deze een belangr.ijk aanmllend gegeven verschait. rer'd bij het onrlerzoek or.er het hoofd gezien.
In de zo,:enaamde pouiltéts van het Bisdom Luik - waartoe tot
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í559 de paroch.ie Gemert lsh66r-de _
werd
in iSlO het Genertse
-,"*"r"i"i.tèn
bed i enaarfl ::l;:'3:
"" zijn kerkerijke seresisbit iteitsbescteia"n
compta*aa.lÏenliisten
dekenaat van de parochiekerken
arre rerte i i; k; - ";;r";ï: ll per.
ziin aangetekend tlt h.t aour áe
bisschop t" tË'-it"ni"i'ruren
er
de
inkomsten van de geprebendeerde geestelijken.

ï:;rïi:, :":;

voor wat betre* cemert
:ï::ii: :;.;il..ï"ïïtlS'" ,*" í48s
van
l{ar ia, Kather ina
barar worden we in 1s1o :^l-t:i*
en Barj;:ïiïi"
i *-ià i",.d,"; il::";:.
"J;ï"*:iï:.t;
l::
5', Antonius
"
van sint
(r ). set laatste
ïï

dre berden opgedraaen door.Ieden ;i;;^;;a;ï'drie
missen.
konsten van dit artaar bet iep"" "r;--;; oui'ïJe o"ue; ae ln_
o'r"a ;d:,;ï

;.rr.

Ád Otten.
À.

007

?ïf0". rt.

Bamenbera.
Ilr t va' enheek i,r,iê
liempêntanrl

. Hens, Dê orr,re dekcnàtenl^Lyk, hoênser
l:.,]:,::*::: eê,,hsê
rearsters ,.. t.. ,""r.,ir"r.."ài cn
Dl. tl c-:.::.:l
:"ppr..'":f\i.imêÈen 197o!
..,1"
t. :96 e.v.

ili t ltandel zijn opvallenr
kend. Met name prehist-o"l-Ï:1"t9 "Yoheidkundige vondsten be-

:::i,:;i #;:"il;"li.;:';il:,_J:ilïff:,u"ï:H:i:;,.":;";jjl

Opvattend zijn ite lanssel:Ul:_

Orj": evenwijdig gerichte
nerers hoos :n á"-fiuiàur.e zand_
bossen.
riJkt vrij duiderijk, maar

;:r.-ï ;;i" ;:ï:"ï";::;:"
ïT":" en waarvoor t" ;lr:ffff]"gd
vondst uit Hander werd ons
;:.:Ë;:.i:ï;::'.:'*;l*,ndige
a" ;#;;ff l':"ïl'Hï.ïi:ï:""il; -';.*;; Í:3
t::!;
td" ast
gevonden.
De pot is u, ,ïq '..""a"ur,"r,-.Ji-ii
ífiïu.. hem zerf

;;

iiti:"ïii';13;:r"*;'ff I.ir';-;';*:.ql;ïïÍ::', :' :.
;1"*ni j*'ij;rï:l*:i, i.ïii."Íijl, 00"1","3"ïl:;í,s:il
het wordr r" ,iJ" ;;;.ïrï:ïïl:5ij.:ï;:*,voor
zichzeir en
Jan Tirmers
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DEN GRÁPP TG M] SVERSTÀND

!

Dezer dagen vond een tandbouver
bji het afsraven van eên zandbersonder Handêt (Uti Cemert)
,llil, o..
daarop woorkomende ,á""a.,
"";- -"ï;;;";
lll1"'".de,
r"".
voor antiek scheen door te mogen
gaan. "r,'ïig"ïËï
intichtingen
in
te
winnen over de meerderê of
::i::"O"
mandêre waarde van ziin voncrst,
orrl u*J""ijl-i.r"""
.u" ,
n"a
klooster der FranschË Jezulten eine
-t"-our""l]'^
Onge lukkigerw)j s verstond de--pater
ai.ï"r't.
voorate moest
staan, even rreinie van het Hollandsch
als de lanànouver
vaD het Fransch.
De kan in dê hoogte houdend, zeide
de boer! ,Die heb ik
gevonden,,, daarbii met dên winger
á" t"i.t
rrÁh
ïiit".o..
t avez-vous faiÍn?r wr,
"p
;;;.à!J',""i:if,":Ë
n;t.
"raim'
Sil,
rÍo s jeurt.
Hoe_groot rdae evenwel zun.verbazin€, toeD
de pater, na
zacrr even verwijderd te hebben met Ëeo
f.".n
Jif."-"!O ,.r",
aandra8en en diê in de gevonden kan ove].do()f
!

iliii;,"ï.:::::i:
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