
betere opstelling en ind.eling. Het museum bestaat nu
uit een ruimte gelijkvloers en een verdieping plus een
kelder, waaT men ln een aangepast interieur een pot
bier kan gebruiken, om te bekomen van de vermoei_enissen
van d.e reis of van d.e rondgang in het museum.

Ui-t d.e opstelling blijkt ook, dat elk nuseum reke-
ning moet houd.en met d.e verzamellng. Soms krijgt men
een groot aantal voorwerpen van 66n soort, die toch al-
1e d.e moeite waard, z:{jn. Zotn afdeling kan dan een naar
verhoud.ing te groot d.eel vormen van d.e verzameling, wat
echter niet te voorkomen is.

Graag zal ik een volgend.e keer nad.er ingaan op d.at-
gene, wat in elk van d.e afd.elingen in concreto aanwezig
is. Het is misschj-en nu al mogeli jk aan d.e hand. van d.e
gegeven opsomming van de "ond.erwerpent' eens na te gaan,
wat - in geval het een Gemerts museum was - opgenomen
zou kunnen worden. L{en ziet dan, d.at er mogeli jkheden
te over ztJn.

(word.t vervolgd) It[.A.van der Wijst

Een paar Van Lanckvel-ts

Akte anno 1590: Goiard.t van Lanckvelt d.e oude draagt aan
zijn dochtefs Lucia, Elisabeth en Emerentiana ( a" Laat-
ste in de persoon van haar voogd.) over: een hoeve lants
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 Geld.rop. Het goed was in 1Jl) verkregen van
Dirk Gilis, burger van den Bosch,
I+kte anno 1651 z Alard 3ard.ou1, man van Emerentiana van
Lankveld,. Emerentiana is een zuster van Lucia, Lysbet en
Godert. Hun tante was Chrlstina van Lankveld., echtgenote
van de gewezen schout van Boxtel.
Aantekening anno 1545 (Van Leefdael - niet altijd be-
@t een woonplaats met grachten; ge.
komen van Goddart van Lancvelt en met zijn dochter l.faria
ten huwelijk gebracht aan Jr. Robert de 3ever, heer van
Lfilheze. v.d.W.
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