KAPITTBLSTOKIES
Middeleeuwse gedenkpenning van Gemert?

In De Zuid-Willemsvaart van woensdag

16-5-1890 werd

in de rubriek

Provinciaal Nieuws het hiernavolgende bericht opgenomen:
Gemert. De heer B. Reijnen alhier, werd dezer dagen door aankoop eigenear van een ouden gedenlEenning, welke gevonden werd in den akJ<cr yan
den landbouwer Jan smits. Het stulje van het zuiverste goud draagt jammer
genoeg geen jaanal; deshtndigen beweren dat het van de l4e eeuw
dagteeloent. Aan de eene zíjde ziet men een heiligen beeld met het randschffi "loannes Baptista" voor eeuwen de patroon onzer l<crk, en aan de
andere zijde het wapen der Duitsche ridders, commandeurs der vrijheertijkheid Gemert toentenijd.

Deze beschrijving wijst in de richting van een kostbare zogenaamde
historie- of gelegenheidspenning. Indien die echter iets te maken heeft met
de onder het patronaat van de Duitse orde staande Gemertse kerk van st.
Jan de Doper, dan had iedereen toch wel de plaatsvermelding Gemert op de
penning verwacht. Spijtig genoeg is dat niet meer na te zien, want waar de
penning gebleven is, is onbekend. Bij het krantebericht uit 1890 past nóg
een aanmerking. Het gebruik om bij een belangrijke gelegenheid een
gedenkpenning te laten vervaardigen gaat dan wel terug tot de tijd van de
Romeinen maar wanneer men de Romeinse historiepenningen buiten
beschouwing laat dan gaan de oudste gelegenheidspenningen in ons land
slechts terug tot de zestiende eeuw. Bekende Brabantse gebeurtenissen die
we op penningen aantreffen zijn die van de verovering van 's-Hertogenbosch (1629) door de gerrzen en de ondertekening van de vrede van Breda
(1,667) die het einde bracht van de oorlogen met Engeland. De enige
gebeurtenis die in Gemert van dermate grote importantie geweest is om een
gedenkpenning te laten maken is die van het herstellen in 1662 van de
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Duitse Orde in haar soevereiniteit over Gemert. Tegelijk werd toen ook de
kerk van St. Jan de Doper weer overgedragen aan de Orde. Van het laten
maken van een kostbare (gouden) gelegenheidspenning is echter niets
bekend. De melding van de penningvondst uit 1890 heeft ons echter wel
nieuwsgierig gemaakt.
Ad Otten

Wili kennen ze. Kent u ze ook nog?

Jonge dames uit 'de straot' poseren voor de fotograaf alvorens ze de
genodigden een glaasje serveren bij de aanstelling en het feestelijke inhalen
van burgemeester Jan Phaff in 1929. Staand vlnr Ens Rademakers, Dora
v.d.Werff, Goen Frunt, Jet Kalkhoven, Mies Frunt. Zittend vlnr Clara
Clement (zij leverde ons de foto), Lien Kalkhoven, Bets Tervooren, Anna
Beekers en Jo van Eupen.

