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Voorwoord
Heemkundekring De Kommanderij Gemert heeft een hele reeks boeken uitgegeven
over verenigingen. Mijn pleidooi om ook over De Kommanderij een boekje uit te brengen is in het verleden telkens weggewuifd onder het mom van: de geschiedenis van
een vereniging is oersaai en alleen interessant voor bestuurders. Een ander argument
om geen boekje over de heemkundekring uit te brengen is dat “wij van de heemkundekring toch niet op onze borst moeten gaan kloppen van, kijk ons, hoe goed wij zijn.” Ik
hecht veel waarde aan toegankelijke kennis over een vereniging waar je lid van bent.
Het versterkt de identiteit van een vereniging en het vergroot de betrokkenheid van de
leden. Ik ben blijven pleiten. Eindelijk is het dan zover: de geschiedenis van de
75-jarige heemkundekring is in dit dubbeldik nummer van Gemerts Heem beschreven.
‘Heemknoesten’, een term die kunstenaar Gerard van Lankveld bezigt voor doorgewinterde leden van
de heemkundekring, hebben veel kwaliteiten, maar ook tekortkomingen. Een van de tekortkomingen
is dat ze heel moeilijk iets weggooien. Sinds de oprichting in 1941 is het gelukt om circa tien strekkende meter archiefmateriaal enkel over de heemkundekring op te sparen. Aan mij de taak om deze
enorme hoeveelheid informatie terug te brengen in een boekje dat voor het merendeel ook nog eens
uit beeldmateriaal bestaat.
Deze klus is alleen te klaren door heel veel weg te laten. De hier beschreven geschiedenis van 75 jaar
Heemkundekring De Kommanderij Gemert is om die reden dan ook verre van compleet. De gemaakte
keuzes zijn niet louter ingegeven om tot een weloverwogen en gedetailleerd totaaloverzicht te komen,
maar mede ook omdat een opsomming van feiten een gortdroge nasmaak geeft. Wat opmerkelijk of
afwijkend is vormt de leidraad bij de tekst en het beeldmateriaal. Gekozen is voor variatie van personen en activiteiten met daarbij passende, intrigerende foto’s. Maar de heemkundekring doet te veel
om ‘alles’ in dit boekje op te kunnen nemen.
Een vereniging, het woord zegt het al, ontstaat als mensen samen iets doen of beleven. Een beschrijvend relaas op grond van archiefonderzoek geeft in onvoldoende mate de kern van een vereniging
weer. Deze gedachtegang heeft tot de keuze geleid om de feitelijke geschiedenis af te wisselen met
interviews om zicht te geven op de belevingswereld van ‘heemknoesten’. Journalist Hein van Dooren
is bereid gevonden een aantal heemkundigen te interviewen in een huiskamergesprek. Fotograaf Paul
Verhees heeft de geïnterviewde leden geportretteerd. Veel dank is verschuldigd aan Ad Otten en Rob
de Haas voor de eindredactie.
Met 820 leden is Heemkundekring De Kommanderij Gemert een van de grootste verenigingen in
Gemert. Waarom is de heemkundekring opgericht? Vanwaar die grote diversiteit aan activiteiten zoals
excursies, reizen, wandelingen, fietstochten, praatavonden, lezingen, heemkaffees, dikteejs, verhaoGEMERtS HEEM 75
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lenmiddegen, tentoonstellingen, fotokijkdagen, historische manifestaties en nog veel meer! Waarom
publiceren zij stapels boeken? Wat beweegt hen om zo voor het behoud van monumenten te pleiten
en deze te accentueren met zwart-wit luiken. Wat is de bezielende gedachte achter het visualiseren
van de Gemertse geschiedenis? Veel vragen. Ook benieuwd geworden naar de antwoorden, lees dan
gauw verder.
Peter van den Elsen, voorzitter
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Wegbereiders

Jan Ermers (staand) en Ed Loffeld op het Borretplein ca. 1935 [Collectie Gemeentearchief Gemert]

De groei van het historisch besef in Gemert

William Eliot, president van Harvard University

dateert uit de tweede helft van de negentiende

(1869-1909, USA) terecht.

eeuw als Gerlacus van den Elsen, de latere

Pastoor Lambert Poell zet de Gemertse ge-

boerenapostel, de Gemertse geschiedschrijving

schiedschrijving voort in zijn Kerkberichten

ter hand neemt. In populaire bladen weet hij

waarin hij veelvuldig met een artikeltje komt

met zijn artikelen een groot publiek te berei-

over historische aangelegenheden. Behalve dat

ken. Voor het merendeel gaat het om kerkelijke

Poell enkele kleinere cahiers (o.a. over Gemert in

geschiedenis, maar hij schrijft ook over allerlei

de Franse tijd) uitbrengt, is hij ook de schrijver

andere wetenswaardigheden. Zijn boek over de

van het Gemertse volkslied ‘Van wor ik ben’.

Latijnse School in 1887 is tot op de dag van
vandaag een belangrijk naslagwerk. Vanwege zijn

In september 1930 brengt Jan Ermers de

uitvoerige beschrijving van het kosthuis- en stu-

eerste Gemertsche Courant uit. Niet veel later,

diebeurzensysteem krijgt het werk wereldfaam

in 1931, wordt pater Eduard Loffeld docent op

en komt het zelfs in de boekenkast van Charles

het seminarie van de paters van de H. Geest.
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Het verblijf in het kasteel van Gemert wekt bij

blicatiedrift is ingegeven door de gedachte om

hem de interesse in de geschiedenis van de

propaganda te maken voor de oprichting van

Duitse Orde. Hij start met het publiceren van

een plaatselijke ‘heemkundige studiekring’. Het

artikeltjes in de Gemertsche Courant over de

doel van een heemkundekring is het bevorderen

Duitse Orde en allerlei algemene zaken uit de

van de kennis over het verleden én het heden

plaatselijke geschiedenis. Hij trekt veelvuldig

van de eigen leefomgeving. Dit kan door zelf

met Jan Ermers op en het tweetal bezorgt de

onderzoek te doen, maar ook, zo pleit Loffeld,

lezers enkele legendarische 1 aprilgrappen. Zo

door kennis te nemen van de onderzoeksresulta-

laat het tweetal in 1934 Hitler ‘incognito’ op het

ten met als beoogd effect het versterken van de

kasteel verschijnen en schrijft Loffeld over een

eigen identiteit. Het mag dan ook geen wonder

nergens te ontdekken onderaardse gang bij het

heten dat in periodes dat de eigen identiteit in

kasteel. Eind 1940 en begin 1941 verschijnen

het gedrang komt, de interesse in heemkunde

bijna wekelijks heemkundige artikelen. Deze pu-

toeneemt.

Pater Ed. Loffeld draagt het Duits Ordens Kruis.
Foto gemaakt op 19 -12 -1935
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De oprichting 28 april 1941
De oprichting van de Gemertse heemkundekring moet gezien worden in het licht van
een wijdverbreide beweging die in 1940 op gang komt en zijn beslag krijgt tijdens een
door het Provinciaal Genootschap gehouden vergadering op 1 maart 1941.

Een Noord-Brabantse Bond van Heemkundige

Vriends uit Bakel en ir. Antoon Juten uit Bergen

Studiekringen is het resultaat. Dr. Hugo Heijman,

op Zoom zijn zij de grote stimulatoren om te

een norbertijn uit de abdij van Heeswijk, is de

komen tot een provinciale bond met plaatselijke

eerste secretaris en pastoor Willem Binck uit

afdelingen.

Alphen de eerste voorzitter. Samen met Jan

Opening oudste notulenboek,1941

Uitnodiging
oprichtingsvergadering

Kwitantie van
penningmeester
Antoon Corstens
voor Francine
Swinkels, lid 74
in 1941, voor
het betalen van
de contributie

Openingswoord pater Ed Loffeld tijdens de oprichtingsvergadering 28 april 1941. Vlnr Jan Vriends, pater Ed
Loffeld en dr. Hugo Heijman
GEMERtS HEEM 75
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Het provinciaal bestuur vergadert op 27 maart

naam Heemkundekring De Kommanderij Gemert

1941 voor de eerste keer en besluit Noord-Bra-

en als devies de spreuk “So Goet is Got”.

bant in te delen in tweeëntwintig regionale stu-

Bij de oprichting laat Loffeld zich als een ei-

diekringen. Gemert is ingedeeld bij Deurne en/of

gengereid man kennen. In tegenstelling tot het

kring Peelland. Pater Eduard Loffeld, professor

provinciale voorstel gaat Gemert niet op in de

op het seminarie van de paters van de H. Geest

grote regionale heemkundekring Peelland, maar

in het kasteel van Gemert, is vanaf het eerste

richt hij een lokale heemkundekring op. Het

moment betrokken bij de oprichtingsactiviteiten.

provinciaal bestuur meent dat Gemert daarvoor

Hij correspondeert met Binck en Heijman en

te klein is, maar Loffeld denkt daar anders over,

stuurt een adhesiebetuiging.

immers de geschiedenis van Gemert verschilt

Met toestemming van burgemeester Phaf en

over een periode van meer dan zeshonderd jaar

de Duitse bezetter schrijft Loffeld op 17 april

met de rest van Peelland. tevens vindt Loffeld

1941 de eerste vergadering uit en op 28 april

dat de keuze moet vallen op de naam ‘Heem-

1941 vindt de stichtingsbijeenkomst plaats in de

kundekring’ en niet op de naam ‘Heemkundige

zaal van Hotel De Keizer (zaal Frans tervooren).

Studiekring’.

Conform het provinciale advies roept men vooral

Het bestuur houdt de eerste vergadering in het

geestelijken, notabelen en onderwijzers op om

kasteel. Het aantal leden stijgt snel. Op 7 mei

lid te worden. Aan hen wordt op 25 april een

75, op 19 mei 83, in juni 109 en in juli 1941

gedrukte uitnodiging gestuurd.

113 betalende leden. Op 4 juni komen de leden

De oprichtingsvergadering begint om zes uur

voor het eerst bij elkaar in een algemene leden-

in de namiddag en onder de aanwezigen zijn

vergadering. Peter Schoofs vertoont een filmpje

Heijman en Vriends. Zowel Heijman als Loffeld

over Gemert en Eduard Loffeld houdt een lezing

spreken de vergadering toe en roepen de hon-

over wat heemkunde in Gemert kan betekenen.

derd aanwezigen op om lid te worden, waaraan

Onder de aanwezigen vele notabelen, geestelij-

staande de vergadering 59 personen gehoor

ken en onderwijzers, onder wie de latere voorzit-

geven. De contributie wordt bepaald op twee

ter Marinus van der Velden en Francine (Slits-)

gulden en vijftig cent en de kersverse erevoorzit-

Swinkels. In het illustere gezelschap bevindt zich

ter, burgemeester Jan Phaf, laat weten dat de

één boer: Jan Swinkels en één persoon uit de

gemeente vijfentwintig gulden subsidie geeft. tij-

arbeidersklasse: Jan van Berlo ofwel ‘de rooje

dens de oprichtingsvergadering stelt de overste

Jan’. De laatste drie vieren in 1991 hun vijftig

van het kasteel, pater dr. L. Vogel, de vraag of

jarig lidmaatschap.

ook dames lid van het bestuur kunnen worden.
Het antwoord is helaas niet genotuleerd. Het

In juli 1941 organiseert de kring een excursie.

eerste bestuur bestaat uit: pater Eduard Loffeld

De deelnemers vertrekken ’s morgens om zeven

voorzitter, Leo Vrins ondervoorzitter, tjeu teunis-

uur op de fiets vanuit het kasteel via de Kam-

sen secretaris, Antoon Corstens penningmeester

pen, Lieskuil en Koks, naar Esdonk. Vervolgens

en Jacques van den Broek conservator. Verwij-

trekt de stoet fietsers door het Esdonks Broek

zend naar de Duitse Orde krijgt de vereniging als

en de Handelse Bergen naar het ‘genadeoord
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Heemkundekring in juli 1941 op excursie in de Handelse Bergen. Vlnr Antoon Corstens Fzn, meester Graat,
Smulders, Johan Rooijackers (gemeenteontvanger), doctor van Hout, meester Tjeu Teunissen, pater Loffeld,
Marinus van der Velden, meester Antoon Derks, Jan Vriends, op de achtergrond: Marietje van de Rijt en juf
Sterken, voor de beide dames 4 personen onbekend, met hoed in de hand: wethouder Kolenburg, Jan Vrins
(vice-voorzitter), Francien Tervooren, Johan Reijnen, N.N., Jacques van den Broek en uiterst rechts op de
voorgrond Mies Jagers

Handel, het oudste en kostbaarste bezit van

Aan het zo enthousiast begonnen heemkun-

de Kommanderij’. Jan Vriends vertelt bij de

dige werk komt in september 1941 een abrupt

Lieskuil over het leven in het lage water en bij de

einde. De Duitse bezetter verbiedt de Brabantse

Handelse Bergen over hoe deze stuifduinen tot

heembeweging met als reden “niet in het belang

stand zijn gekomen. Loffeld gidst in de Esdonkse

van de openbare orde en het openbare leven.”

veldkapel en laat in de Handelse kerk de vele

Het bestuur weet het belangrijkste te redden:

kerkschatten en de wapens van de Duitse rid-

de boeken en vooral de door de gemeentelijke

ders zien. In het verslag staat verder dat ook het

subsidie goedgevulde kas. Na de oorlog blijkt

Kapucijnenklooster en Huize Padua zijn bezocht

dat penningmeester Antoon Corstens tot op de

en dat Loffeld als priester voor de deelnemers

cent nauwkeurig het verenigingsgeld heeft weten

enkele gebedsdiensten houdt, waaronder een

te bewaren!

‘Lof’.
GEMERtS HEEM 75
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Antoon Corstens (1917). Foto: Peter van den Elsen

‘Och, dat lag een beetje in de lijn’
Antoon Corstens wordt in juni van dit jaar 99,

en ook Francien tervooren van De Keizer. Zij

maar hij is een jongeman van 23 wanneer hij

is de verloofde van medebestuurslid, vriend

bij de oprichting van de heemkundekring wordt

en collega-ambtenaar Jacques van den Broek,

gekozen tot penningmeester.

die kort daarna tot gemeentesecretaris wordt
benoemd.

“Och, dat lag een beetje in de lijn,“ vertelt
Antoon, “Gemert kende mijn vader als procura-

Antoon is een echte Gemertenaar. Zijn ouders

tiehouder van de Amsterdamsche Bank terwijl

en voorouders wonen vanaf 1800 allemaal

ik als adjunct-commies bij de gemeente ook

tegenover de kerk. Hij heet naar opa toon,

financiële zaken behartigde.” Antoon is in 1941

sigarenfabrikant, raadslid en kastelein van De

de jongste van het bestuur maar bij de vereni-

Gouden Leeuw (nu Ridderhof). ter onderschei-

ging herinnert hij zich verschillende leeftijdgeno-

ding van gelijknamige familieleden noemt hij

ten zoals de latere wethouder Harrie Verhoeven

zich Antoon Franszoon Corstens. Een paar jaar
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zit Antoon op de Komschool maar vanaf zijn

toch voelt Antoon zich een beetje op een dood

negende gaat hij naar kostschool. In Eindhoven

punt belandt en hij vraagt zich af hoe verder te

en Sint-Michielsgestel voltooit hij het gymna-

gaan, en of de heemkundekring daarbij mis-

sium waarna hij in 1937 terugkeert naar zijn

schien een handje zou kunnen helpen. Het

geboortedorp waar hij zijn loopbaan begint als

komt tot een bijzondere samenwerking met in

onbezoldigd volontair op het gemeentehuis. Van

het najaar van 2011 – in zijn 95ste levensjaar

huis uit erft hij een grote belangstelling voor het

– als resultaat een in alle opzichten prachtig

Gemertse maar dat weerhoudt hem niet om

boek in full colour onder de titel “Corstens, een

in 1946 zijn betrekking op het gemeentehuis -

Gemertse familie uit Uden 1692-2011”. Antoon

inmiddels in de rang van ‘adjunct-commies 1e

presenteert zijn boek persoonlijk tijdens een

klas’ - te verruilen voor die van chef Financiën,

druk bezochte familiereünie, van naar alle wind-

Onderwijs en Personeelzaken van de gemeente

streken uitgewaaierde familieleden Corstens.

Gilze en Rijen in de rang van commies. Hij

Gidsen van de heemkundekring leiden hen bij

trouwt, sticht een gezin en woont er nu nog

die gelegenheid door het in velerlei opzichten zo

steeds. En… wie daar Antoon niet kent, kent

aparte dorp Gemert waar hun voorouders Cor-

Gilze niet. Hij is dubbel geridderd, pauselijk

stens zijn opgegroeid en op allerhande plaatsen

onderscheiden, krijgt de gemeentelijke gouden

ook hun sporen hebben nalaten.

erespeld, enz. enz. “Ja,” relativeert Antoon met
een lach, “in 2010 stond met een grote kop ook

In 2016 is Antoon Corstens nog altijd heemkun-

de viering van mijn zestigjarig lidmaatschap van

dig actief. Het stoort hem dat het nageslacht van

de harmonie in de krant zonder ooit een noot te

de in 1853 naar de Verenigde Staten (Wisconsin)

hebben geblazen.” In 1950 vraagt de muziekver-

geëmigreerde leden van de familie Corstens in zijn

eniging hem als secretaris. Later wordt hij ook

boek van 2011 incompleet is moeten blijven. Er

voorzitter en nu is hij erelid…

moet een supplement komen vindt Antoon en ook
daarvoor heeft hij de opzet klaar. Een deputatie

In 2008 bezoekt hij de studiezaal van het

van de Amerikaanse tak is op 13 november 2013

gemeentearchief Gemert-Bakel. Een charmante

uit puur enthousiasme, met het Corstensboek-in-

grijze man van wie niemand vermoedt dat hij al

de-hand, alvast naar Gemert gekomen. De heilige

negentig en op dat moment al zo’n 25 jaar met

Losbol op het Ridderplein fungeert als trefpunt.

pensioen is. Antoon heeft zijn oude hobby weer

Het groepje Amerikanen staat er al wanneer met

opgenomen: genealogisch onderzoek naar de

een brede zwarte hoed op het hoofd Antoon uit de

familie Corstens. thuis heeft hij al een kast vol

auto stapt van zijn zoon. “The Chief” wordt meteen

mappen, ordners en dozen, en hij wil er niet aan

herkend en met applaus begroet. Antoon is de

denken dat dat ‘straks’ ongebruikt terechtkomt

nestor van de Gemertse heemkundekring maar ook

in een papierversnipperaar. tegenover het na-

de nestor van de familie Corstens tot en met die

geslacht voelt Antoon zich verplicht er een boek

van de andere kant van de grote plas. Gemert voelt

van te maken. Hij heeft een opzet in gedachten

voor hen als ‘back home…’.

en zegt er ook voor te hebben ‘gespaard’. Maar
GEMERtS HEEM 75
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De sluimerperiode (1941 – 1956)
Nadat de Duitse bezetter de Brabantse heemkundekringen in september 1941 heeft
verboden, stopt ook De Kommanderij Gemert haar activiteiten. Het bestuur blijft
‘ondergronds’ nog wel in functie en weet de archiefstukken en kas te redden.

Op Hemelvaartsdag 10 mei 1945, vijf dagen na

Jacques van den Broek voor het eerst in een

de bevrijding en precies vijf jaar na de Duitse

‘bestuursvergadering’ bij elkaar. Vicevoorzit-

bezetting, komen pater Eduard Loffeld en

ter Leo Vrins is naar Veghel verhuisd om daar
directeur te worden van de lts. Secretaris tjeu
teunissen, míster op de Komschool, heeft laten
weten dat hij zijn bestuursfunctie neerlegt en
Antoon Corstens gaat Gemert verlaten voor een
ambtelijke betrekking in Gilze en Rijen en draagt
om die reden de kas en het penningmeesterschap over aan Jacques van den Broek. De twee
overgebleven bestuursleden bekleden ieder een
dubbelfunctie: Loffeld is voorzitter en waarnemend secretaris en Van den Broek is conservator
en waarnemend penningmeester.
Als vertegenwoordiger van Heemkundekring De
Kommanderij Gemert neemt Loffeld deel aan
verscheidene provinciale vergaderingen tussen
1945 en 1947. Een van de eerste brieven die
Loffeld van Brabants Heem krijgt, is het verzoek
om de provinciale contributie te betalen. Dit
roept bij Loffeld wrevel op en hij reageert met de
vraag of er wel behoefte is aan een provinciaal

Willem J.C. Binck (1882-1971), priester, archeoloog
en heemkundige. Hij was van 1913-1926 kapelaan
te Breda en van 1932 tot 1963 pastoor van de St.
Willibrorduskerk in Alphen, waar hij zich meteen ging
inzetten voor de archeologie. In november 1947
was hij de oprichter van Brabants Heem, waarin hij
heemkundigen verenigde. Het beeld is gemaakt door
de Gemertse kunstenaar Toon Grassens, 2002
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geleide bond en pleit voor een federatief pro-

Een lange sluimerperiode breekt aan. Zo af en

vinciaal verband, zonder afdracht van geldelijke

toe laat het bestuur iets van zichzelf horen. In

middelen vanuit de plaatselijke verenigingen.

1951 verschijnt bijvoorbeeld een advertentie

Eveneens ergert Loffeld zich aan de door het

met de vraag: ‘Waar blijft onze Oudheidkamer?’

voorlopige provinciale bestuur voorgestelde

Verder is het overwegend stil. Loffeld krijgt het

benaming ‘heemkundige (studie)kringen’. Het

uiteindelijk nog drukker vanwege een weten-

typeert zijn rechtlijnigheid als hij op het voor-

schappelijk onderzoek waarop hij op 8 juni

stel reageert met: “Als niet gekozen wordt voor

1956 promoveert tot doctor aan de universiteit

Heemkunde-Kring dan zal Gemert zich niet

van Nijmegen. Een andere reden dat het niet

aansluiten bij de provinciale bond”.

lukt om de Gemertse heemkundekring nieuw le-

In 1947 lukt het eindelijk om de koepelorgani-

ven in te blazen, is dat Loffeld persoonlijke kwali-

satie Brabants Heem op te richten en in 1948

teiten mist om hierin het voortouw te nemen.

wordt het eerste bestuur gekozen. Voor Gemert

De verdiensten van Loffeld zijn desalniettemin

komt dit te laat. Loffeld laat als voorzitter weten

groot. Hij is de oprichter en mede heroprichter

dat hij ‘geabsorbeerd’ is door andere activiteiten

van de Gemertse heemkundekring, hij legt een

en dat het tot twee personen gedecimeerde

prachtige fotocollectie over Gemert aan, in het

bestuur niet in staat is de eigen kring nieuw

bijzonder over de tweede Wereldoorlog en hij

leven in te blazen. In het eerste nummer van het

neemt in 1976 ook het initiatief tot de oprich-

tijdschrift van Brabants Heem wordt De Kom-

ting van heemkundekring Amalia van Solms in

manderij nog wel genoemd alsof de kring vol

Baarle Nassau, waarvan hij de eerste secretaris

activiteiten is.

wordt.
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Het ontwaken (1956 -1961)
In de loop van 1956 keert het tij. Loffeld rondt zijn promotieonderzoek af, op de
Kranenbraken vindt Koos van der Heijden een urn en Marinus de Wit, lid van de
heemkundekring in Aarle-Rixtel weet het provinciale bondsbestuur te motiveren om
druk uit te oefenen op Loffeld om te komen tot heroprichting van Heemkundekring De
Kommanderij Gemert.
In een overleg in het gemeentehuis op 15

gulden ook lid kan zijn van de Heemkundekring,

oktober 1956 valt het besluit om een heroprich-

zonder een abonnement op Brabants Heem.

tingsvergadering uit te schrijven voor woensdag

Het nieuwe bestuur gaat voortvarend van start

24 oktober waarvoor 180 personen worden

en vergadert steeds in de ulo. Met regelmaat

uitgenodigd. Evenals bij de oprichting krijgen

worden lezingen georganiseerd en op 17 decem-

alle notabelen, onderwijzers en geestelijken een

ber 1956 houdt drs. Willy Knippenberg zijn eer-

uitnodiging. Het hoofdbestuur van Brabants

ste voordracht in Gemert (over oude volksver-

Heem is in de personen van drs. Hein Mandos

halen en gebruiken rond Kerstmis) en tot in de

en Gerrit Beex bij de heroprichting vertegen-

jaren zeventig zal hij menigmaal voor een lezing

woordigd, evenals Klaas van Gameren, voorzitter

in Gemert terugkeren. Excursies staan eveneens

van de heemkundekring uit Aarle-Rixtel. In deze

op het programma, maar door het geringe aan-

vergadering geven 63 personen zich op als lid

tal leden lukt het niet om op eigen kracht een

die vervolgens een zeven leden tellend bestuur

grote excursie te organiseren met als gevolg dat

kiezen. Eigen aan Loffeld wijst hij drie perso-

contact wordt gezocht met de heemkundekrin-

nen aan die het dagelijks bestuur gaan vormen

gen in Aarle-Rixtel en Sint-Oedenrode om deze

onder het mom van ‘de keuze te vergemakkelij-

samen te doen. Voor een excursie in Gemert zelf

ken’: Jan de Bok, directeur van de ulo ( voorzit-

is wel voldoende belangstelling. Het tot dan toe

ter), Betsy van der Velden (secretaris) en Johan

voor de Gemertse bevolking gesloten kasteel

Rooijakkers (penningmeester). De vergadering

wordt voor de heemkundekring opengesteld en

benoemt burgemeester De Bekker tot erevoor-

Loffeld leidt de leden rond.

zitter en Loffeld tot erelid. Voor de inhoudelijke

Het bestuur pakt veel activiteiten op en maakt

kant van deze vergadering houdt Gerrit Beex, op

tal van plannen. Het eerste jaar is echter nog

dat moment provinciaal archeoloog, een korte

niet om of het begint al te haperen. Nogal wat

lezing over de prehistorie.

bestuursleden, voor het merendeel op aan-

De contributie bedraagt vijf gulden. twee gulden

wijzing van Loffeld benoemd, hebben te veel

voor het zes keer per jaar verschijnend tijdschrift

andere bezigheden om zich ten volle in te zetten

Brabants Heem en drie voor de eigen vereniging.

voor het bestuurswerk.

Om meer leden te werven besluit het bestuur

In januari 1958 treden vier van de zeven be-

niet lang na de heroprichting dat men voor drie

stuursleden af. De ledenvergadering kiest aan-
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Uitnodiging heroprichtingsvergadering 1956

Johan Rooijakkers,
gemeenteontvanger
en leraar boekhouden voor de 5e jaars
studenten van het
seminarie van de
paters van de Heilige
Geest, 19 juni 1942.
Bij de heroprichting
penningmeester

Boven: Briefkaart aan het secretariaat, 1956, van penningmeester
Jan Franken namens Brabants
Heem
Onder: Uitnodiging voor de ledenvergadering, 1956, aan Martien
van der Wijst

Bets Artsvan der Velden,
bij de
heroprichting
secretaris

nemer Willem Vos tot voorzitter en Martien van

uiteindelijk tot de restauratie van het Esdonks

der Wijst tot secretaris. Nog in hetzelfde jaar ver-

kapelleke. Deze activiteit gaat zelfs zover dat na

schijnt het tweede nummer van Gemerts Heem.

het gereedkomen van de restauratie, het heem-

De zorg voor monumenten wordt actief ter hand

kundekringbestuur samen met het parochiebe-

genomen. Als in juni 1957 bekend wordt dat het

stuur de processie van de Pandelaarschool naar

huis van J. Mennen, Heuvel 81, binnen afzien-

Esdonk organiseert.

bare tijd wordt afgebroken, doet het bestuur

In 1958 zijn 81 leden lid die de contributie in de

een beroep op de gemeente om de ‘Vlucht naar

ledenvergadering betalen en bij hen die tijdens

Egypte’ te verplaatsen naar de boerderij aan de

de vergaderingen afwezig zijn wordt de con-

overkant. Ook de andere wegkapellen en keskes

tributie door Marinus de Wit tegen een kleine

hebben de aandacht, maar de meeste zorg gaat

vergoeding thuis opgehaald.

uit naar de Esdonkse kapel. Het initiatief leidt
GEMERtS HEEM 75
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Martien van der Wijst (1934). Foto: Peter van den Elsen

‘Je moet liegen en bedriegen,
anders kom je er niet’
Wie Martien van der Wijst

den, vazen en prullaria. De muren zijn behangen

Leeftijd 82

met schilderijen en honderden uit tijdschriften

Woonplaats Heerlen

geknipte vrouwengezichten. Hij weet dat hij moet

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen

opruimen, maar het komt er niet van. In de tuin

onder meer werkzaam als archivaris bij het

lopen twee hennen en een haan. “Het enige wat

Openluchtmuseum te Arnhem en als jurist bij

ik mis is een koej. Die zou ik graag houden, maar

de gemeente Heerlen, dichter.

ik heb er de pláts niet voor”, zegt hij.

Functie bij Heemkundekring onderzoeker,

Martien van der Wijst doorliep de lagere school

schrijver, secretaris (1958-1960) en hoofdre-

en de Latijnse School in Gemert. In 1959 vertrok

dacteur (1958-1973).

hij uit Gemert, maar hij laat niet na te zeggen dat
hij zich nog steeds Gemertenaar voelt , ondanks
het feit dat hij al tientallen jaren in Zuid-Limburg

Je hoeft geen geoefend oog te hebben om te

woont. “In mijn gedachte woon ik nog half in

zien dat Martien van der Wijst een verzamelaar

Gemert.” Aan de voordeur schakelt hij meteen

is. Zijn gehele huis, van de benedenverdieping tot

over op plat Gímmers als hij twee Gemertenaren

aan de nok, staat vol met boeken, ordners, beel-

welkom heet. Van der Wijst is de schrijver van de
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eerste Beknopte Geschiedenis van Gemert. “Ik

bijvoorbeeld dat de commandeur alles regelde,

heb van 1956 tot 1959 op het rijksarchief in Den

maar die was er nooit. Het was een taak van de

Bosch gewerkt. ’s Middags in de pauze ging ik

schepenbank. Erg sympathiek was Loffeld niet. Ik

boven zitten en zocht ik dingen uit over Gemert.

geloof dat ze zelfs op het kasteel een hekel aan

Jacques van den Broek, de gemeentesecretaris,

hem hadden, maar ik moet wel zeggen dat het

wilde eigenlijk dat ik archivaris van Gemert werd,

ook een man was met verstand. Hij wist heel veel.

maar daar kwam het niet van. Of de gemeente

Hij zou de geschiedenis van Gemert schrijven.

stelde het uit of er was geen geld. Ik heb toen

Met kisten vol papier ging hij naar Zwitserland

voor het Openluchtmuseum in Arnhem gekozen.

om er aan de slag te gaan. De kisten kwamen

Daar mocht ik het hele land doorreizen op zoek

terug. Hij had niks gedaan. Waarom? Hij wilde

naar gegevens van panden die het museum had

het te goed doen. Dat was het.”

verzameld.” Dat hij met zijn kennis en achter-

“De burgemeester schreef een voorwoord in

grond in 1958 gevraagd werd voor het bestuur

mijn Beknopte Geschiedenis van Gemert. Hij

van de heemkundekring mag niet verwonderlijk

noemde het een voorproefje. Hij bedoelde een

heten. “Marinus de Wit was toen de belangrijkste

voorproefje van het grote werk dat Loffeld zou

van de club. Die wist werkelijk alles. Dan zeiden

afleveren. Het werk dat er nooit is gekomen.

wij: een jaar of drie, vier geleden was er iemand

Wel is er nadien een herziene druk verschenen

die…en dan vulde Marinus uit het blote hoofd de

van mijn boek. Zaken die ik er uit gelaten had,

precieze datum en de persoon in.”

zaken waarover ik twijfelde, kwamen er toen wel

“Wat wij als bestuur zoal deden? We bemoeiden

in. Ik was daar niet helemaal gelukkig mee. Als je

ons met dingen. Hoe Gemert gestructureerd

iets geschreven hebt, moet je gaan schrappen,

moest worden, bijvoorbeeld. En hoe ver de

vooral in twijfelkwesties. Het voelde niet meer

boerderijen uit elkaar moesten staan. Ook met

als mijn boek. Ik merkte wel dat er iemand aan

restauraties hielden wij ons bezig. Ik heb ooit met

geschreven had die het boek zo dik mogelijk

Wim Vos ingebroken in de Sint-Antoniuskapel

wilde maken.”

om te zien wat er in zat. De boel was helemaal

Enkele dagen na het interview in Heerlen hangt

verwaarloosd. Het gilde restaureerde niet en wij

Martien van de Wijst aan de telefoon. Hij heeft

mochten het niet. We hebben er het beeld van

nog een verhaal over Loffeld dat hem wel aardig

Antonius uitgehaald. Het heeft nog lang bij ons

leek voor het artikel. “Je weet toch dat ik vroeger

in de schuur gestaan met een lap erover. Ik heb

in De Haag heb gewoond? Nou, Loffeld regelde

mijn hele leven, uiteraard met de beste bedoelin-

via de gemeente dat het achterste deel van De

gen, moeten liegen en bedriegen, anders kom je

Haag de naam Achterhaag kreeg. In de volks-

er niet.”

mond heette het ook zo, maar de mensen die er

“Met pater Loffeld had ik ook veel te maken. Die

woonden vonden het maar niks dat die naam een

was bijna zo eigenwijs als ik. Hij wist alles altijd

officiële status kreeg. Achterhaag, dat ruikt toch

beter. Hij bekeek de Gemertse geschiedenis

te veel naar achterbuurt. Samen met de buurt-

vanuit de positie van de Duitse Orde en ik - als

vereniging heb ik er toen voor gezorgd dat de

tegenwicht - van de kant van Gemert. Hij dacht

naam Achterhaag weer werd geschrapt.”
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De stabilisatieperiode (1961-1977)
Het duurt tot 1961 alvorens nummer drie van Gemerts Heem uitkomt. De vereniging
mist nog de noodzakelijke structuur om continuïteit te garanderen. Secretaris Martien
van der Wijst is tot 1961 bezig met het schrijven van de ‘Beknopte geschiedenis van
Gemert’. Bovendien is hij intussen verhuisd naar Arnhem. Wim Vos neemt het secretariaat over en Marinus van der Velden, hoofd van de Komschool, wordt tot voorzitter
gekozen. Het lukt om tot een vast jaarprogramma te komen met lezingen, een jaarvergadering en een jaarlijkse excursie. Ook Gemerts Heem verschijnt vanaf deze tijd ieder
kwartaal. De redactie bestaat uit Martien van der Wijst en Wim Vos, waarvan laatstgenoemde, nu in 2016, nog steeds deel uitmaakt.
hele collectie gaat verloren. Aangezien hiervan
geen inventarislijsten zijn bewaard, is de omvang
van het verlies onbekend. Behalve dat door de
brand de collectie verloren is gegaan, werkt deze
gebeurtenis ook belemmerend om opnieuw tot
collectievorming te komen. Het meest verstrekkend hierin is Loffeld. Hij laat de secretaris
weten dat hij niets, maar dan ook niets, aan de
heemkundekring zal schenken zo lang zij niet
kan garanderen dat zijn spullen brandveilig in
een kluis worden opgeborgen.
Eind 1965 treft het noodlot de vereniging

Briefkaart gericht aan secretaris Wim Vos, 1961

opnieuw als vrij plotseling voorzitter Marinus van
der Velden komt te overlijden. Penningmeester
De lang gekoesterde wens om een eigen oud-

Leo Bekkers neemt de voorzittersfunctie over en

heidkamer te krijgen gaat in vervulling als de

rector Harrie Pennings wordt secretaris om-

gemeente de Voortse Hoeve op de Lodderdijk

dat Wim Vos naar Den Bosch is verhuisd. Kort

aankoopt. De tot dan toe opgebouwde collectie

daarna geeft de redactie en het bestuur een

komt in de Voortse Hoeve terecht. Het betreft

extra dik nummer van Gemerts Heem uit over de

boeken, tijdschriften, ansichtkaarten, bidprent-

vijfentwintigjarige heemkundekring. Het zilveren

jes en corporele stukken. Bestuurslid Marinus

jubileum viert de kring met een uitgebreide kof-

de Wit neemt als beschermer zijn intrek in het

fietafel. Bijna alle 89 leden zijn hierbij aanwezig.

woonhuis. In 1965 brandt de hoeve af. Marinus
de Wit wordt maar ternauwernood gered. De
GEMERtS HEEM 75
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Marinus van der Velden, hoofd
van de Komschool en voorzitter van de heemkundekring
(1961-1965)

Zilveren Jubileum 1966, vlnr Det
Bekkers-van Ommeren, Jacques van den
Broek, rector Harrie Pennings (secretaris), Leo Bekkers (voorzitter) en kapelaan
Sicking

Geheel links Jan de Bok, voorzitter 1956-1958 en
Frans Slits, Zilveren Jubileum 1966

Harrie Pennings de eerste kennismaking met de
heemkundekring geweest. De rectoraatswoning
van klooster Nazareth is in de jaren zestig en
zeventig het centrale punt met het secretariaat
van de vereniging en de redactie, maar ook de
bewaarplaats van de collectie en boven alles:
een belangrijk trefpunt.
Hoogtepunt in de geschiedenis van de heemkundekring is de organisatie van het zilveren
Brabantse Heemkamp in 1973. Gedurende een

Zilveren Jubileum 1966, vlnr Pater dr. Ed Loffeld,
Marinus de Wit en Martien van den Boom

drietal dagen worden meer dan honderd Brabanders ondergebracht bij leden en niet-leden
thuis. Heemkampleider Wim Vos weet samen

en de vereniging oogst veel waardering voor het

met het bestuur alles in goede banen te leiden

perfect georganiseerde programma.
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Broeder Cyril en pater dr Ed Loffeld met de diaprojector in het kasteel, Brabants Heemkamp,1973

Fietstocht door de Pandelaarse Kampen, langs de
Rips, Brabants Heemkamp,1973

Marinus de Wit met zijn solex bij het Esdonks kapelleke, Brabants Heemkamp,1973

Kampleider Wim Vos, Brabants Heemkamp, 1973
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De zorg voor monumenten is een terugkerend

is die van molen de Bijenkorf. Het initiatief

thema in de bestuursvergaderingen. Opmerkelijk

hiertoe wordt genomen door het bestuur van de

is de restauratie van de wegkapel op de hoek

heemkundekring die zowel de gemeente als mo-

Kruiseind-Deel-Pandelaar. De organisatie en

numentenzorg weet te motiveren de molen op

bekostiging van deze restauratie vallen volledig

de Elding te restaureren, dat wil zeggen, tot de

onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

grond toe af te breken en weer op te bouwen.

Op kosten van de heemkundekring wordt het

Jan van Rooij neemt in 1969 het penningmees-

vijftiende-eeuwse eikenhouten beeld van Sint-

terschap over van Martien van den Boom die na

Jan gerestaureerd. Het keske krijgt een op-

zijn huwelijk naar Eindhoven verhuist en in 1971

knapbeurt en van alle beelden worden replica’s

neemt Christ van Schijndel de voorzittershamer

gemaakt. Leden van de heemkundekring en

over van Leo Bekkers die het vanwege zijn ar-

buurtgenoten knappen eigenhandig de wegkapel

chitectenbureau, jonge gezin en zijn vele andere

samen op.

activiteiten te druk heeft gekregen.

Een andere in het oog springende restauratie

In 2010 organiseert De Kommanderij voor de tweede keer een Brabants Heemkamp. Ruim tachtig Brabanders bezoeken Gemert. Op de eerste dag een rondleiding in het dorp, met op de foto Harry Slits als gids voor
de Latijnse School en op de tweede dag een fietstocht, met onder andere een bezoek aan De Rips
GEMERtS HEEM 75
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Leo Bekkers (1931). Foto: Paul Verhees

‘Ik ben voor het behoud van mooie dingen’
Wie Leo Bekkers

als de Latijnse School, de Gerarduskerk, het

Leeftijd 85

kasteel, activiteitencentrum De Eendracht, ont-

Woonplaats Gemert

moetingscentrum Sint Jozef, autogarage Vogels,

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen

Voetinstituut Penninx, café Dientje Wijn. ”Er

architect.

staat geen pand in het centrum of ik heb er wel

Functie bij Heemkundekring penningmees-

eens aangezeten”, zegt hij om er vervolgens zeer

ter (1961-1966), voorzitter (1966-1971)

bescheiden over te doen. “Ik was lange tijd de
enige architect in Gemert, dan kom je wel eens
aan de beurt.”

Al snel na binnenkomst komen de ordners op

Leo Bekkers ging al vroeg – hij sloeg een klas

tafel met schetsen en tekeningen van de hand

over op de lagere school – naar het klein semi-

van Leo Bekkers. In zijn loopbaan als architect

narie in Weert. Nadien begon hij aan een pries-

heeft hij, naast nieuwbouw, veel gerestaureerd

teropleiding, maar die maakte hij niet af. “Op

in Gemert. In zijn ordners komen panden voorbij

het gymnasium deed ik een cursus bouwkunde
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bij pater Koekoek. We maakten tekeningen

hooiwater.” Ik zie het iets anders zegt Leo Bek-

voor gebouwen in de missie. Ik vond dat zeer

kers: “Ik vond het een slimme man. Hij was heel

interessant. Op het noviciaat in Gennep liep ik al

nieuwsgierig. Wilde precies weten hoe het zat.

in zwarte kleding, maar ik wist toen al: dit ga ik

Wij konden het samen goed vinden.”

niet volhouden. Het ging er veel te heilig aan toe.

Ook over de zogenaamde Omwenteling wil hij

Ik koos voor de opleiding tot architect in tilburg,

liever niet praten. Det van Ommeren: “Hij is

maar die studie moest ik wel afbreken omdat ik

altijd voorzichtig. Het is een echte Bekkers, die

in dienst moest. Later leerde ik het vak bij een

zeggen niet alles”. “Inderdaad”, zegt Leo. “Niet

architectenbureau in Helmond.”

alles”.

Van de kennis die Leo Bekkers opdeed kon de
heemkundekring, en later het Boerenbondsmu-

Enthousiast wordt hij als het gaat over het Boe-

seum, uitgebreid profiteren. Dat het bestuur van

renbondsmuseum. “Donderdags, als het mooi

de kring hem waardeerde blijkt onder meer uit

weer is, ga ik naar het Boerenbondsmuseum. Ik

het kostbare boek over architectuur en bouw-

buurt wat en pak een borreltje.”

stijlen dat hij cadeau kreeg bij zijn trouwen in

Hij ging niet met koningin Beatrix op de foto

1967. In het boek staan de handtekeningen van

toen die het Boerenbondsmuseum bezocht,

onder meer de bestuursleden De Wit, Van den

maar hij had eigenlijk wel naast haar moeten

Broek, Pennings en Vos.

staan. Nagenoeg elk gebouw op het museumter-

Veel herinneringen aan zijn bestuursperiode

rein komt van zijn tekentafel. Een vooruitziende

heeft Leo Bekkers niet. “Het is allemaal al meer

blik heeft hij ook gehad. toen jaren geleden de

dan vijftig jaar geleden”, verontschuldigt hij zich.

schuur van hoeve Vogelsanck aan de Lodder-

“Ik heb wel altijd veel interesse gehad voor het

dijk – de boerderij was korte tijd een noodkerk

heem. Ik woonde vroeger tegenover het kasteel

- tegen de vlakte ging, gaf hij samen met Willem

en dat gebouw heeft mij altijd getrokken. Van de

Vos alle spanten en eikenbalken een nummer

heemkundekring uit die tijd herinneren ik me

en liet ze opslaan op de gemeentewerf. Nu zijn

vooral de gezellige vergaderingen bij Marinus

het pronkstukken die verwerkt zijn in de ont-

de Wit, maar waar we over vergaderden weet ik

vangstruimte van het museum. “Ik heb panden

echt niet meer. Ik werd trouwens, na het overlij-

getekend zoals ze er vroeger uitzagen, maar

den van Marinus van der Velden, met tegenzin

niet precies. Het zijn geen kopieën. Voor het

voorzitter. Ik had het veel te druk met mijn vak.”

café, annex winkeltje op het dorpsplein heb ik

Over de personen met wie hij in het bestuur zat

als leidraad het pand gebruikt waar kunstenaar

wil hij niet al te veel kwijt. Zijn vrouw Det van

Martien Hendriks woont. Voor het wevershuisje

Ommeren is minder voorzichtig. “Van den Broek

ben ik uitgegaan van wevershuisjes zoals ze vroe-

was een heel secuur mannetje, met zijn sigaar

ger in de Pandelaar stonden. Ik heb ze alleen op

en horlogeketting. Hij hield de boel graag in de

een foto gezien.”

gaten. toen ik vroeger als kind eens ziek was,

Dik betaald is hij voor zijn werk voor het mu-

zei hij tegen mijn moeder: het komt omdat ze

seum niet. “Het is liefhebberij. Ik ben voor het

vrouw wordt. Ze moet met haar voetjes in het

behoud van mooie dingen”.
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Jan van Rooij (1937). Foto: Paul Verhees

‘Met een rode kop en een natte rug
ging ik naar huis’
Wie Jan van Rooij

priesterfeest van deken Jan Bonten. Een inter-

Leeftijd 78

view voor het heemkundeblad kan er nog net

Woonplaats Gemert

even tussendoor.

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen

tijdens het gesprek laat hij niet blijken dat hij

ziekenfondsadviseur.

druk bezet is. Hij vertelt uitbundig over de heem-

Functie bij Heemkundekring penningmees-

kundekring en vooral over de gezellige avonden

ter (1969-1977).

met de oude club bestuursleden.
Dat het in 1977, het jaar van de omwenteling,
in zijn ogen mis ging vreet nog steeds aan hem.

Jan van Rooij heeft haast. Hij is koster van de

‘”Als ik er over vertel word ik nog steeds vurig”,

oude kerk en volop bezig met het 50-jarige

zegt hij.
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Jan studeerde in de jaren na de oorlog, net

moesten volgens hen protesteren tegen de sloop

als sommige andere actievelingen binnen de

van het Gasthuis aan de Nieuwstraat, maar

heemkundekring, korte tijd voor priester. In

volgens Jacques van den Broek was er geen

Gemert was hij lid van de studentenvereniging

geld voor een nieuwe bestemming. Het waren

Edward Poppe. “Ieder kwartaal kwamen we bij

betweters die onze vergaderingen verstoorden.

elkaar, niet alleen studenten van de Latijnse

Als je iets wilt krijgen moet je geen stukken in

School, maar ook jongens uit Gemert die elders

de krant schrijven en mensen beledigen. Ze

studeerden, zoals ik in Nijmegen. Uit die tijd ken

gingen er met de botte bijl tegen aan. Ze zagen

ik Martien van der Wijst. Hij werd tinus Rupente

het echt te zwart-wit, ze treiterden. Ik vond het

genoemd, Latijn voor tinus Plotseling, omdat hij

allemaal heel vervelend. Met een rode kop en

altijd met zijn fiets in de grote versnelling kwam

een natte rug ging ik na de vergaderingen naar

aangereden.”

huis. Op een zeker moment heb ik er een punt
achter gezet. Ik wilde het niet langer tolereren. Ik

“Ik heb altijd interesse gehad voor het heem.

had werk zat en als ik thuiskwam kon ik van de

Ik zat bij de KVP en kende rector Pennings zo-

trubbel niet slapen. Ik pakte mijn tas en ben niet

doende. Hij vroeg me of ik mee wilde helpen om

meer teruggekomen.”

het heemblad te stencilen. ‘Rustig, rustig’, zei hij
altijd als ik aan de machine stond. Hij was bang

Jan van Rooij stapte uit het bestuur, maar is wel

dat de letters door het papier zouden drukken.”

altijd lid gebleven van de heemkundekring. “Ik
had er toen mijn buik vol van, maar ik moet zeg-

“In de tijd dat ik penningmeester was bij de

gen: ze doen tegenwoordig dingen wel veel beter

heemkundekring had nog bijna niemand een

dan wij vroeger. Ik heb zelfs bewondering voor

bankrekening. Ik moest bij de ruim honderd le-

de artikelen die ik lees in Gemerts Heem.”

den van de kring langs de deur om de jaarlijkse
contributie op te halen. Het was een gezellige
club. Iedere vergadering was een feest. We zaten
een keer bij Marinus de Wit thuis en Jacques
van den Broek bakte pannenkoek van boekweit
in vette reuzel. Na afloop kregen we allemaal
de zure opbod. Ik weet nog dat mensen ons
kwamen waarschuwen. Ze dachten dat er brand
was uitgebroken vanwege de rook die uit het
bovenlicht kwam. Aan tafel zagen wij elkaar niet
zitten, zo’n vette walm hing er.”
In 1977 werd het volgens Jan van Rooij een stuk
minder gezellig bij de kring. “Er ging een groep –
ik ga geen namen noemen - de barricade op. Wij
GEMERtS HEEM 75

23

2016/1

De omwenteling en vernieuwing
(1977 – 1980)
Vanaf het begin van de jaren zeventig begint het ledenaantal te groeien. Al vanaf de
oprichting heeft de heemkundekring een aantrekkingskracht op jongeren, zo ook in het
begin van de jaren zeventig. Jongerenorganisatie MIC is lid en heeft het tijdschrift op
de leestafel liggen.
De belangstelling neemt verder toe als Ad Otten

tel van de avond is de bestuursverkiezing.

in het in 1973 opgerichte weekblad De Streek

Aftredend zijn voorzitter Christ van Schijndel,

start met een reeks artikeltjes ‘terug naar toen’.

conservator Jacques van den Broek en André

Het ledenaantal verdubbeld van 85 in 1968

van Houtert. Het bestuur stelt voor om ge-

naar 170 in 1975, onder wie een aantal jonge-

noemde drie personen te vervangen door Peter

ren die meer activiteiten willen. In de loop van

van den Elsen, Henk Giebels en Antoon van den

1975 organiseren enkele van hen zich in een

Elsen. De vergadering gaat hiermee niet akkoord

werkgroep die zich inzet voor vernieuwing en be-

en stelt voor om een open bestuursverkiezing

pleit binnen de heemkundekring het vormen van

te houden voor alle zeven bestuurszetels. Jan

specifieke werkgroepen. Het bestuur neemt een

Swinkels vraagt het bestuur open te staan voor

afwerende houding aan en gaat zelfs zover dat

de initiatieven van de jeugd.

zonder een bestuursverkiezing te houden Noud

Ook Willem Vos sr. neemt het op voor de jonge

Rooderkerken tot secretaris wordt benoemd als

garde en ziet liever een open bestuursverkiezing

opvolger van rector Pennings. De werkgroeple-

voor alle zeven bestuurszetels en het bestuur uit

den ‘eisen’ een bestuursverkiezing, maar omdat

te breiden tot negen bestuursleden. Het bestuur

er geen statuten zijn blijft het bij een moreel

wijst dit voorstel af. De gemoederen lopen hoog

appèl.

op. De bovenzaal van Dientje zit bomvol als ook
verscheidene raadsleden direct na de raadsver-

Omdat het bestuur weinig toeschietelijk blijft

gadering naar de jaarvergadering zijn gekomen.

doet Wim Vos, op dat moment bestuurslid van

Het bestuur schorst de vergadering verscheide-

Brabants Heem, een bemiddelingspoging. He-

ne keren om gedane voorstellen te bespreken.

laas, zonder het gewenste effect met als gevolg

Drie stemrondes volgen met als resultaat dat

dat in de jaarvergadering van 1977 vier leden

van het oude bestuur Jan van Rooij en Noud

van de werkgroep zich kandidaat stellen voor

Rooderkerken eveneens aftreden, en Martien

het bestuur, te weten Ad Otten, Peter Lathou-

van den Boom zijn verkiezing in beraad houdt.

wers, Henk Giebels en Peter van den Elsen.

Alleen Marinus de Wit accepteert zijn verkiezing
met de mededeling dat hij alle vertrouwen heeft

De jaarvergadering op 15 april 1977 is in alle

in de goede bedoelingen van de jeugd. Nieuw

opzichten enerverend te noemen. Hoofdscho-

gekozen in het bestuur zijn Antoon van den
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Elsen, Peter van den Elsen, Henk Giebels, Peter

worden van de werkgroep Genealogie komen

Lathouwers en Ad Otten.

veel reacties, zoals van Dien Scheepers-van Kes-

Belangrijkste reden van al het tumult is dat het

sel, die meteen lid wordt van de werkgroep en

oude bestuur niet wil dat de als ‘progressief’

van de heemkundekring. Het dagelijks bestuur

bekend staande Ad Otten in het bestuur komt.

krijgt een volledig nieuwe bezetting: Martien van

Men vreest dat als hij in het bestuur komt dit

den Boom, voorzitter, Henk Giebels, secretaris

de kans verkleint op een oudheidkamer in de

en Peter Lathouwers, penningmeester. Rector

Latijnse School omdat het gemeentebestuur dit

Pennings blijft nog even aan als redactielid, maar

dan zal blokkeren, terwijl hierover al vanaf 1972

vanaf 1978 krijgt Gemerts Heem een nieuwe

gesprekken gaande zijn en men bijna tot een

redactie met Ad Otten als hoofdredacteur. De

overeenkomst is gekomen. Het duurt tot 1980

advertenties verdwijnen uit Gemerts Heem even-

alvorens de heemkundekring de bovenetage

als het verenigingsnieuws dat in een mededelin-

van de Latijnse School mag huren. Met allerlei

genblad komt: Heemberichten. tot 1976 drukt

trainerende tactieken weet het gemeentebe-

Huize Padua Gemerts Heem, maar vanaf 1976

stuur dit lange tijd te voorkomen. Hierin komt

is Drukkerij Vos de huisdrukkerij.

pas verandering na de komst
van een nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris.
Nadat op de benedenetage in
1977 het gemeentearchief is
gekomen, komt de heemkundekring (pas) in 1980 met een
heemkamer op de bovenetage
van de Latijnse School. De
rectoraatswoning herbergt met
regelmaat afdelingen van de
gemeente en krijgt verscheidene huurders: een logopedist, een psycholoog,

Het aantal lezingen neemt toe, voor een deel

de homogroep en uiteindelijk ook de heemkun-

in een interactieve vorm: Praatavonden met als

dekring.

doel dat leden meepraten over een bepaald
thema of informatie verstrekken bij een diapre-

In de jaarvergadering van april 1977 presen-

sentatie. Op 12 mei 1977 vindt in de rotanzaal

teren Peter van den Elsen, Ad Otten en Piet

van het kasteel de eerste praatavond plaats

Vos hun ideeën over de vorming van nieuwe

over het ontstaan van de Boerenbond met als

werkgroepen voor respectievelijk Genealogie,

inleider Jan Swinkels. Op 14 juni verzorgt Bertha

Geschiedenis en Dialect. Behalve een bestuur

van Goch-Jonkers de tweede praatavond met

telt de vereniging nu dus ook werkgroepen. Op

als thema Kleding, poffers e.d. uit Gemert van

een oproep in weekblad de Streek om lid te

rond 1900. In de eerste jaren wordt bijna iedere
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maand een praatavond gehouden die qua opzet vergelijkbaar
is met het Heemkaffee anno
2016. Een praatavond in maart
1979 van archivaris Rouppe
van der Voort over archeologie
en bodemvondsten leidt tot de
oprichting van de werkgroep
Archeologie met Jan timmers
en ton van Riet als eerste twee
Veel bezoekers bij tentoonstelling 100 jaar
bejaardenzorg, 1977

aanspreekpunten. Een jaar
later vindt de oprichting van
weer twee nieuwe werkgroepen plaats: Gemert

Vrouw in Gemertse klederdracht, naast transportfiets en muurschildering Cor Donkers, tijdens de
tentoonstelling 100 jaar bejaardenzorg, 1977

1940-1945, contactpersoon Ad Marinus en
Kleding, contactpersoon Rian van Eenbergen-de
Bok.
Midden jaren tachtig zijn de praatavonden bijna
verdwenen, maar in de jaren negentig staat
Tentoonstelling in het bejaardenhuis bij gelegenheid van het verschijnen van het boekje 100 jaar
bejaardenzorg, 1977. Vlnr Martien van den Boom
en Peter van den Elsen
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weliswaar in een lagere frequentie de praat-

is mede een initiatief van Ad Marinus, directeur

avond weer op het programma, nu in de heem-

van bejaardenhuis Ruijschenbergh. Een vrucht-

kamer. Het aantal lezingen, veelal door personen

bare samenwerking vloeit hieruit voort en is

van buiten Gemert verzorgd, blijft wel op niveau.

een voorbeeld voor latere uitgaven. De formule:
samen met een andere partij een boekje uitge-

Vanwege het gebrek aan een eigen ruimte heeft

geven en dit gepaard laten gaan met een ten-

de heemkundekring een ‘thuis’ in het kasteel.

toonstelling en/of activiteit. De heemkundekring

Behalve dat hier de praatavonden worden

verzorgt nog verscheidene tentoonstellingen in

gehouden, heeft de kring de beschikking over de

Ruijschenbergh, maar de eerste blijft met 3300

Ridderzaal.

bezoekers het best bezocht.

Het nieuwe bestuur gaat voortvarend te werk.

Een tweede publicatiereeks wordt opgestart om

In de jaarvergadering van 1978 presenteert het

de mogelijkheid te hebben ook eenvoudigere

statuten en een huishoudelijk reglement. tal van

(maar vooral ook goedkopere) boekjes uit te ge-

nieuwe initiatieven zien het levenslicht.

ven: Busselkes. Het eerste boekje is samen met
de parochie Sint-Antonius Abt in De Mortel in
1979 uitgegeven en gaat over de bouw van de
Mortelse kerk in 1902-1904, geschreven door
Ad Otten en Peter van den Elsen. Kort daarop
verschijnt nummer twee al, een dichtbundel:
‘Gedaachte èn Gedeechte’ van Martien van der
Wijst.
Door het opschonen van de ledenlijst (een aantal nieuw aangemelde leden blijkt in voorgaande
jaren niet ingeschreven te zijn), de toegenomen
activiteiten en vooral door de drukbezochte tentoonstellingen, neemt het aantal leden toe van
170 in 1975 tot 300 in 1980. In het eerste jaar
(1977) van het nieuwe bestuur vindt de grootste

Als blijk van waardering voor de samenwerking
krijgt directeur Ad Marinus in jaarvergadering 1981
een cadeau aangeboden door voorzitter Martien
van den Boom

stijging plaats: 52 nieuwe leden.
In de in 1978 goedgekeurde statuten staat dat
de vereniging onder meer als doel heeft het

De grootste verandering is wel de introduc-

veiligstellen van heemkundig belangrijke ter-

tie van een publicatiereeks: Bijdragen tot de

reinen, onroerende en roerende goederen. Een

Geschiedenis van Gemert. In september 1977

poging om de ‘Vlucht naar Egypte’, door eerdere

verschijnt van de hand van Ad Otten het eerste

besturen al eigenhandig gerestaureerd, in bezit

nummer ‘100 jaar bejaardenzorg’. Het boekje

te krijgen mislukt. Deze poging leidt wel tot
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restauratie van de beeldengroep en het plaatsen

deze commissie in, waar onder andere ton the-

van een replica op de Heuvel, maar het origineel

len, theo Leenders en Peter Lathouwers zitting

komt op verzoek van het bestuur van buurt-

in hebben gehad en waarvan Martien van den

schap De Heuvel in de Sint-Janskerk.

Boom een aantal jaren voorzitter is geweest.

Het bestuur van de heemkundekring dient eind

In 1980 voert men intensief actie voor het

jaren zeventig een verzoek in om te komen tot

behoud van het aanzicht van het Ridderplein.

een gemeentelijke Monumentencommissie. Na

Directe aanleiding is de uitbreiding van het

jarenlang soebatten stelt het gemeentebestuur

gemeentehuis. De panden Ridderplein 49 en 51

Willem Vos sr. benoemd tot erelid in
de jaarvergadering van 1979

Wandeling onder leiding van Sjang
Hoeijmakers op de Krim in Elsendorp,
1980. Vlnr Martien van den Boom,
Peter Lathouwers, Riek Jonkers-van der
Putten, Ineke Jonkers, Truus Jonkers, ?,
Peter van den Elsen, Ad Otten, Jan Vos,
?, Sjang Hoeijmakers, meester Van de
Kam, Bart van den Boom, Wim Vos en
Jochem Otten

Martien van den Boom reikt aan het
driehonderdste lid, mevrouw Reyniers,
een boekgeschenk uit, 1980
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dienen volgens de architect te worden gesloopt
om plaats te maken voor hoge nieuwbouw. Om
de actie kracht bij te zetten geeft de kring zelfs
een brochure uit: Historische stadskern… maak
het waar! Het lukt niet om de eerder genoemde
panden te redden van de slopershamer, maar
wel om de nieuwbouw verder naar achteren
te krijgen en de twee gesloopte panden qua
volume en stijl te laten herbouwen.
Foto rechtsboven: Restauratie van het keske aan het
Kruiseind , 1981. Op het keske Ad Otten en in de nis
Henk Giebels
Foto rechtsonder: De restauratie van het keske aan
het Kruiseind is bijna klaar, 1981. Vlnr op de rug
gezien Jan Timmers en Martien van den Boom

Kaft brochure historische stadskern, 1980
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Wim Vos (1937). Foto: Paul Verhees

‘Ik ving deeger een mooi woord’
Wie Wim Vos

tooien, moet meer aan zijn lichamelijk conditie

Leeftijd 78

doen, zegt hij zelf. Vos kan zonder overdrijving

Woonplaats Gemert

de ambassadeur worden genoemd van het Gím-

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen

mers dialect. Met onafgelaten ijver werkt hij al

docent Engelse taal- en letterkunde.

vanaf de jaren zestig aan het woordenboek dat

Functie bij Heemkundekring onderzoe-

binnen afzienbare tijd gaat verschijnen. Hij zette

ker, schrijver, corrector, organisator Grooët

het Gímmers zodanig op de kaart dat het hare

Gímmers dikteej, secretaris (1961-1966) en

majesteit behaagde hem onder meer daarvoor

vice-voorzitter (1981-2011).

te onderscheiden. Of zij er ook een woordje
Gímmers aan heeft overgehouden valt helaas
niet eenvoudig te achterhalen.

In de hal van huize Vos staat een hometrainer.

“In de jaren zestig fietste ik naar De Mortel waar

Wim Vos die jaren heeft doorgebracht achter de

ik onderwijzer was. Ik was net lid geworden van

computer om zijn Gemerts Woordenboek te vol-

de heemkundekring en dacht er over na wat ik
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voor de club kon betekenen. Dat het geen histo-

“In 1994 ben ik begonnen met het op kaarten

rie zou worden wist ik meteen. Ik studeerde taal,

zetten van de woordenlijst van Martien van der

daar kan ik me beter op concentreren, vond ik.

Wijst. In december 1996 is dit idioticum, het

Voordeel was dat mijn vader en moeder behoor-

waren allemaal gekke woorden, uitgekomen.

lijk Gímmers praatten. Ons moeder wilde nog

Daarna ben ik het gaan uitbreiden. Mijn hele

wel eens overschakelen op Nederlands, maar

verzameling van papiertjes heb ik in de compu-

onze vádder sprak tegen iedereen Gímmers, of

ter gezet en dat heeft geleid tot een woorden-

het nou de buurman was of de burgemeester.

boek met meer dan 10.000 woorden. Als je

Niet uit protest, maar omdat hij vond dat je in

ook de uitleg meetelt zijn het ongeveer een half

Gemert Gímmers moest spreken.”

miljoen woorden.”

“Ik sloeg aan het verzamelen. Elke keer als men-

“In Nederland wordt er een beetje neergekeken

sen met elkaar praatten, schreef ik woorden op

op dialect. In Engeland is dat niet zo. Ze hadden

die mij opvielen. Deeger vind ik bijvoorbeeld een

ooit een minister van Defensie uit Schotland die

mooi woord. Een leerling in De Mortel riep eens:

door Engelsen moeilijk te verstaan was. Vinden

‘Míster, míster haj zit deeger tígge meen kónt

ze daar normaal. Hier word je dan voor de gek

te skuppen’. Deeger is een woord dat in het he-

gehouden. Ik zal nooit zeggen dat de ene taal

dendaags Nederlands niet voorkomt. Het stamt

mooier is dan de ander. Het is geen schilderij.

uit het Middelnederlands. Het is zo’n gek woord

Moet ik Papoeaas lelijk vinden omdat ik het niet

dat een Amsterdammer het niet zal snappen. In

spreek?”

het Gímmers volkslied is deeger door pastoor
Poell trouwens verkeerd gebruikt. Wij zingen:
‘Wor 't kestaël már deeger stí in 't aawe graft te

Dat Wim Vos het qua belangstelling niet alleen

droome’. Maar deeger betekent niet ‘voortdu-

bij taal gehouden heeft, blijkt uit een kritische

rend’. Hij ligt mij deeger te vervelen wil niet zeg-

brief die hij in 1976 stuurde naar het toen-

gen ‘onophoudelijk’. textielfabriek Van den Acker

malige bestuur van de heemkundekring. Hij

staat ook niet deeger aan de Schoolstraat.

wilde in het conflict tussen het bestuur en de

Skoewr is ook zo’n mooi woord. Het stamt uit

werkgroep een bemiddelende rol spelen. “Het

het Gotisch, een uitgestorven Germaanse taal.

bestuur beschouwde de nieuwelingen als links,

Het Gotische skura windies betekent windvlaag.

langharig tuig, maar ik zag wat Ad Otten alle-

In het Nederlands bestaat het niet meer, maar in

maal deed. Ik dacht: in die man zit potentie. Hij

het Gímmers wel.”

kan goed nadenken, heeft historisch besef en

“Het zichtbaar maken in schrift wat hoorbaar

een kritische geest. Zo iemand moet je hebben.

is, is het moeilijkste wat er is. Het is allemaal

Op mijn brief heb ik nooit een reactie gehad,

ingewikkelder dan je denkt. Het Gímmers kent

maar moet je zien wat er uit de vernieuwing

bijvoorbeeld 75 verschillende klanken. En dan

ontstaan is. Kijk naar het heemblad, kijk naar

ligt het er ook nog aan met wie je spreekt.

de website. We zijn een vooruitstrevende kring

Werkmensen zeggen bijvoorbeeld grooët, terwijl

waarvan je er in Nederland maar weinig hebt.”

boeren grout zeggen.”
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Ad Otten (1944). Foto: Paul Verhees

‘Mij moeten ze gewoon los laten lopen'
Wie Ad Otten

Hij is gids, verzorgt cursussen en is een plaatse-

Leeftijd 71

lijke bekendheid geworden door tv- en radio-

Woonplaats Gemert

programma’s. Via You tube is het tv-programma

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen

rond Gemertse mysteries tienduizenden keren

werkzaam bij Philips Natlab als scheikundige.

bekeken. Als Ad vertelt wordt de koffie koud.

Later archiefmedewerker Philips.

De interesse van Ad Otten in de plaatselijke

Functie bij Heemkundekring onderzoeker,

Gemertse geschiedenis is opgewekt toen hij in

schrijver, presentator radio en tv, hoofdre-

1969 samen met zijn vrouw Alma Claassen een

dacteur Gemerts Heem, oprichter Gemert

oud wevershuis kocht aan de Kromstraat. “Ik

Vrijstaat, voorzitter straatnamencommissie,

wilde meer weten van de historie van het pand.

bestuurslid (1977-1982).

Die bleek heel ver terug te gaan. In 1752 is
van twee halve huizen één huis gemaakt, maar

Ad Otten is een verteller zonder weerga en zon-

uit koopaktes die ik vond bleek de geschiede-

der twijfel het gezicht van de heemkundekring.

nis terug te gaan tot aan de stichting van de
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Gemertse parochie. Ik kwam allerlei interessante

MIC. We waren kritisch, alternatief en links. Het

zaken aan de weet zoals de verplichting van de

werd niet hardop gezegd, maar ik paste volgens

bewoners om jaarlijks twee broden te leveren

het bestuur niet binnen de heemkundekring. Er

aan de koster".

werd in die tijd best fel gediscussieerd. Ik kan me

In die tijd was Ad Otten actief bij MIC, een

herinneren dat ik tegen iemand zei: ‘Ik geloof in

provo-achtige beweging in het Gemertse met een

de Werkgroep. Jullie geloven ook, en daar geloof

clubhuis aan het Kruiseind. “Jozef Vos liep daar

ik niet in’. Daar kon hij niks tegen inbrengen.”

ook rond. Zijn vader Willem, een aannemer die

“toen er later alsnog bestuursverkiezingen

ook een tijdje voorzitter is geweest van de heem-

werden gehouden, zocht het oude bestuur een

kundekring, was erg geïnteresseerd in weven. ‘Als

kandidaat van wie ik het volgens hen zeker zou

gij in een wevershuis woont, moet je daar ook

verliezen. Antoon van den Elsen werd naar voren

een weefgetouw stallen’, zei Willem tegen mij. Hij

geschoven, terwijl die niet eens lid was van de

wist er een te staan in het Kruidenhuis, waar nu

heemkundekring. Als ik toch gekozen zou worden

oud-burgemeester Jan van Maasakkers woont.

zou het hele bestuur opstappen, dat heb ik ten-

Het stond daar te vermeutelen en Vos vond dat

minste gehoord. Zover ik me kan herinneren won

er iets mee moest gebeuren. Hij vermoedde dat

ik de strijd met één stem. Leuk vond ik het dat

Jacques van den Broek, die toen bestuurslid was

tijdens de vergadering mevrouw Hoefsmid het

van Heemkundekring en gemeentesecretaris, er

woord vroeg. Christ van Schijndel, de voorzitter,

op tegen was dat het weefgetouw bij mij terecht

dacht dat hij een medestander had gevonden,

zou komen. Ik mocht er dus niks over zeggen.

maar mevrouw Hoefsmid zei dat zij niet begreep

Een tweede eis was dat ik me moest aanmelden

dat het bestuur niet enthousiast was over jonge

als lid van de heemkundekring. Met wevers heb-

mensen die iets wilden. Na de vergadering kwam

ben we het getouw bij mij thuis in elkaar gezet.

Jacques van den Broek naar mij toe en vroeg:

Later ging het naar de heemkamer en tegen-

’Meende gij dat wij dit verdiend hebben?’

woordig staat het in de schuur bij Peter van den

Van enige wrok is bij Ad Otten trouwens geen

Elsen. We zoeken er nog een plek voor.”

sprake. “Het was een soort paleisrevolutie, een

Een paar jaar later stelde Otten zich kandidaat

botsing van politieke voorkeuren, maar ik kon

voor het bestuur van de heemkundekring. Won-

het later en ook daarvoor goed vinden met toen-

derlijk was dat de bestuursverkiezingen prompt

malige bestuursleden. Ze zijn trouwens ook niet

werden uitgesteld. Over het waarom van het

allemaal opgestapt. Marinus de Wit en Martien

uitstel heeft Otten nooit een helder antwoord

van den Boom bleven. Mooi vind ik het dat geen

gekregen, maar hij heeft wel een vermoeden.

enkel lid van de vereniging opstapte.”

Daarvoor schetst hij een tijdsbeeld van de jaren
zeventig. “Het was de tijd van Joop den Uyl. Er

Gedurende vijf jaar bleef Ad Otten bestuurslid.

waren net gemeenteraadsverkiezingen gehou-

Daarna heeft hij nooit meer een bestuurstaak

den en de Werkgroep Gemeentepolitiek boekte

binnen de vereniging op zich genomen. “Ik weet

een grote overwinning. Ik stond op de kieslijst

niks van bestuurszaken. Mij moeten ze gewoon

van de Werkgroep en was ook nog eens lid van

los laten lopen.”
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Verdere uitbouw vanuit een eigen
Heemkamer (1980 – 2008)
Vanaf 1941 is het bestuur bezig met het verkrijgen van een eigen ruimte. De naam
van de Latijnse School als beoogde locatie valt in 1972 voor het eerst, maar het
duurt tot 1980 voordat het gemeentebestuur de voormalige kapel ofwel de bovenetage daadwerkelijk aan de heemkundekring beschikbaar stelt. De vereniging heeft nu
een eigen thuis en kan met de inrichting beginnen.

werkavond’ is, is het ook gezellig,
vooral door toedoen van Dien
Scheepers-van Kessel die als
‘moeder van de Heemkamer’ elke
bezoeker meteen op het gemak
stelt met de vraag: “tas koffie?
Liever ‘n köpke teej? Kuukske
dùrbaj? En dan zeg ‘t már: wá
zuukte gaj?”
Begin jaren zeventig zien we voor
het eerst het verschijnsel ‘cursus’
bij de heemkundekring. In 1972

Ingebruikname van de Heemkamer, 1980. Vlnr Marinus de Wit,
Antoon van den Elsen, Ton Thelen, Ad Otten, Martien van den Boom
(staand), Henk Giebels en Peter Lathouwers

Op woensdagavond 19 november 1980
is de heemkamer voor het eerst open.
Het leidt tevens tot een nieuwe werkgroep: de beheercommissie Heemkamer
waarin een achttal leden plaatsneemt
die in koppels van twee personen bij
toerbeurt op woensdagavond dienst
heeft. Behalve dat het een ‘echte
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Marinus de Wit wordt tijdens de
jaarvergadering bij het veertigjarig
bestaan benoemd tot erelid, 1981

geeft mr. Van Agt in
Gemert een serie lessen over oud-schrift
met een groot aantal
belangstellenden,
onder wie Ad Otten.
Vanaf de tweede helft
van de jaren zeventig
is het geven van
cursussen een vast
gegeven. De reeks
Gemertse geschiedenis gegeven door Ad

De boekpresentatie Gímmerse negossie, 1987. Vlnr voorzitter Peter Lathouwers,
schrijvers: Carin Gerrits en Tineke Mols

Otten is voor menigeen de opmaat naar
het lidmaatschap. Martien Verbruggen geeft

welke functies in latere jaren worden overgeno-

een leergang genealogie en verschillende heem-

men door Maria Werts en Jo van Schalen, die

kundigen verzorgen een avond over heemkunde.

ook de taak op zich nemen om de corporele

In deze jaren is het gebruikelijk dat de scholing

stukken te beschrijven.

wordt gegeven onder de paraplu van Vormingswerk Voor Volwassenen (en wordt opgenomen in

In 1983 ruilt Peter Lathouwers het penning-

het blauwe boekje van VoVoVo).

meesterschap in voor het voorzitterschap. ton
thelen is dan al twee jaar secretaris en tineke

Na enkele succesvolle tentoonstellingen in het

Mols wordt penningmeester.

bejaardenhuis zet de heemkundekring deze lijn

Een derde publicatiereeks volgt in 1983:

met succes voort op andere locaties: in het kas-

Gemert in Beeld. In een groter formaat uit-

teel, in de kerk, in het gemeentehuis, in scholen,

gegeven boekjes krijgen prachtige foto’s en

in de kerkdorpen en op Esdonk, zelfs in Alden

oude ansichten de ruimte, met daaronder een

Biesen, in De Eendracht, in de bibliotheek en

uitgebreid onderschrift. Het eerste nummer is

in de heemkamer. Voor deze tentoonstellingen

van Peter Lathouwers en Wim Vos: Oude pren-

huurt de vereniging doorgaans veel expositiema-

ten uit Handel, Mortel, Elsendorp en Gemert.

teriaal zoals tentoonstellingsborden, vitrines en

Het tweede nummer in deze reeks verschijnt in

verlichting. Voor een deel worden spullen aange-

1987: Gímmerse Negôssie. Het blijkt een ware

schaft en opgeslagen in extra gehuurde ruimtes

bestseller te zijn.

boven het rectoraat van de Latijnse School, in
een boerderij op de Fuik en bij de leden thuis.

Waar het nieuwe bestuur minder aandacht

Peter Lathouwers en ton thelen zijn bij menige

voor heeft is het organiseren van excursies. Wel

tentoonstelling de initiator en dragende kracht,

worden enkele kleine excursies gehouden en
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gracht, paalgaten en een zware houtconstructie
te voorschijn. Een zeer gedegen onderzoek volgt.
Nadat de restanten van het hoge huis op de
motte zijn blootgelegd krijgen belangstellenden
de kans de opgravingen te bekijken. Deze open
dagen trekken veel belangstelling. Nadien volgen
nog verscheidene kleine en grote opgravingen,
waaronder die van de watermolen.
In de jaren tachtig verschijnt het ene na het

Bij de boekpresentatie van Houtvesterij de Peel,
1987,wordt Sjang Hoeijmakers geïnterviewd door
Mia van Eupen van Omroep Brabant

andere boek. Veel boeken zijn een groot succes
en telkens opnieuw is het streven erop gericht
om een nog mooiere uitgave te realiseren. Hierin

verder wandel- en fietstochten geleid door Sjang

gaan grote bedragen om en niet elk boek is een

Hoeymakers en Jan timmers. Op 17 september

kassucces. Om de vereniging voor een grote

1983 is er nog een grote excursie naar de dan

miskleun en een eventueel bankroet te behoe-

pas gerestaureerde Landcommanderij Alden

den wordt in 1992 een boekenfonds in het

Biesen, maar in de daaropvolgende jaren tref-

leven geroepen: Stichting Laurentius torrentinus,

fen we geen grote excursies meer aan. In 1988

verwijzend naar de zestiende-eeuwse, beroemde

bezoeken bijvoorbeeld 21 leden Oirschot.

Gemertse boekdrukker in Italië.

In 1981 bereikt de vereniging een ledenaantal
van 392. Mede door de economische crisis zeg-

In 1991 neemt Martin Breeuwer het secretariaat

gen nogal wat leden hun lidmaatschap op, waar-

van ton thelen over. Door Martins vasthoudend-

door het aantal eind 1983 359 leden bedraagt.

heid gaat de vereniging over tot het uitbrengen

In de daaropvolgende tien jaar blijft het aantal

van een jaarprogramma. Uiteindelijk resulteert

schommelen tussen de 350 en 400 leden.

dit initiatief in een prachtig vormgegeven jaar-

Na in de beginfase vooral de archeologische (bo-

lijks terugkerend programmaboekje. Nadat Els

dem)vondsten te hebben geïnventariseerd, doet

Videler menige excursie heeft georganiseerd,

de werkgroep Archeologie midden jaren tachtig

neemt Martin Breeuwer deze verantwoordelijk-

een eerste onderzoek: naar de hoeve Hazeldonk

heid over. Zijn nauwgezetheid leidt ertoe dat

en de daar omheen gelegen gracht. Vele opgra-

vanaf dan de excursie een vast onderdeel in het

vingen volgen, maar in 1996 wordt een nieuw

jaarprogramma wordt. De excursie gaat veelal

hoogtepunt als volgt aangekondigd: ‘We hebben

naar België en heeft een vaste kern deelnemers

hem! Het Hooghuis van Diederik van Gemert.’

die jaarlijks meegaat.

textielbedrijf Raymakers verhuist naar het in-

Zeer succesvol is het drukbezochte genealo-

dustrieterrein, maar voordat op deze plaats het

gisch weekend in oktober 1993 in het kasteel .

politiebureau wordt gebouwd vindt in juli 1996

Voorafgaand hieraan verschijnen twee boeken:

een proefonderzoek plaats en al bij de tweede

Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert

proefsleuf komen sporen van een rondlopende

1811-1938 en Stammen alle Gemertenaren af
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Tentoonstelling bij het
boekje van Ad Otten
‘Mei 1940’, 1980. Vlnr
midden boven: Jan
Thijs, Sjang Hoeijmakers, Peter Lathouwers, Riek Jonkers-van
der Putten, Truus van
der Burgt-Jonkers

Foto gemaakt bij de presentatie van het boek en tentoonstelling boerenapostel Gerlacus van den Elsen, 1983.
Vlnr Toos van den Broek-Beerens, Fien van der Heijden-van Bommel, José Biemans-van den Heuvel, ?, Truus
van Erp-van den Broek, minister van landbouw Gerrit Braks, Jan van Katwijk, vrouw van Gerrit Braks, burgemeester Antoon Heldens, Willie Delisse, Antoon van Erp, Peter van den Elsen, Ciska van Gerwen-van Duijnhoven, ? en Rica Toonders-Driessen
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dertienduizend tellende collectie ‘doodsprentjes’ hebben veel leden een bijdrage geleverd,
om enkele namen te noemen: Martien van der
Wijst, rector Pennings, deken Van den Heuvel,
Dien Scheepers-van Kessel, Corrie toelen, Marij
van Pelt-Vos en thans is Liesbeth Kuijpers het
aanspreekpunt en degene die de hele collectie
digitaliseert.
Op 9 mei 1994 vindt een rondleiding in de
Heemkamer plaats voor 23 (nieuwe) leden. Het
is een succes en vanaf dan is deze rondleiding
een jaarlijks terugkerende activiteit.

Boekpresentatie 'De Vestiging van de Duitse Orde
in Gemert 1200-1500'. Vlnr Cor Otten, George Gijsbers, Jo Otten-van Zeeland, Wethouder Helmi Vos en
auteur Ad Otten

In 1995 neemt Egi Roijakkers de voorzittershamer over van Peter Lathouwers die na twaalf

van Karel de Grote?. Een jaar daarop geven Wim

jaar voorzitterschap en zes jaar penningmeester-

Jaegers en Willy Ivits een cursus genealogie met

schap, na benoemd te zijn tot erelid, afscheid

een maximaal aantal deelnemers. Onder leiding

neemt van het bestuur. In zijn plaats kiest de

van voorzitter Wim Jaegers start de werkgroep

ledenvergadering in het bestuur Simon van Wet-

genealogie een groot aantal activiteiten, die

ten die een nieuwe activiteit introduceert: het

onder meer zijn gericht op het digitaliseren

naspelen van historische gebeurtenissen. Op 21

van allerlei bronnen. Het aantal leden van de

oktober 1995 wordt ter hoogte van Grotel een

werkgroep genealogie neemt toe en schommelt

‘vredesakkoord’ gesloten. Met enige regelmaat

lange tijd tussen de 15 en 20 leden en is enkele

keren de historische manifestaties terug op de

decennia de belangrijkste werkgroep binnen de

activiteitenkalender: Recht van Wind, Langs de

vereniging. In 2004 organiseert de werkgroep

palen, Boondag, twee keer het Weversoproer

samen met de Nederlandse Genealogische

(1999 en 2010), de schepenbank en Inhuldiging

Vereniging afdeling Land van Cuijk en Ravenstein

van de Landcommandeur. Sommige van deze

wederom een genealogisch weekend in het

manifestaties zijn vastgelegd op film.

kasteel.
Bij het afscheid van Peter Lathouwers als voorzitBidprentjes verzamelen is van oudsher een ac-

ter heeft de vereniging eindelijk het aantal van

tiviteit van de werkgroep Genealogie. Lange tijd

400 leden gehaald. In de twaalf jaar van zijn

heeft de vereniging ook een zelfstandige werk-

voorzitterschap wordt dit aantal enkele keren

groep Bidprentjes gehad, maar sinds 2015 is

aangetipt, maar net niet gehaald om vervolgens

deze activiteit weer als onderdeel ondergebracht

na 1995 in drie jaar tijd door te stijgen naar

bij de werkgroep Genealogie. Aan de bijna

500 leden, in 2002 zelfs naar 600 leden en in
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missies en is voor ambtenaren een bij uitstek te
raadplegen deskundige. Wanneer het overleg
met de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk
een vaste structuur krijgt is Jan tot op heden
anno 2016 de dragende kracht. Naast de hier
eerder genoemde overlegorganen en het participeren in gemeentelijke commissies ziet de vereniging de Monumentencommissie verdwijnen.
Daarvoor in de plaats komen drie Monumententeams met als doel om in een vroeg stadium
betrokken te worden bij nieuwbouwplannen en
deze al adviserend mee vorm te geven, in plaats
van zoals gebruikelijk in de Monumentencommissie, een afgerond plan te beoordelen.
De presentatie van het Gemerts Woordenboek
in december 1996 krijgt extra glans door een

Peter Lathouwers brengt aan het vierhonderdste lid
Jan van Dijk en zijn vrouw een welkomstgeschenk,
1995

Simon van Wetten tijdens het naspelen van de schepenbank, 2006

2005 naar 700 leden. De grootste toename
vindt in 2004 plaats met 51 nieuwe leden. Het
verenigingsrecord van 52 nieuwe leden uit 1977
wordt net niet gehaald.
In 1995 ontstaat de werkgroep Cultuur Historisch Overleg met als doel de gemeente feiten
en ideeën, bezien vanuit de cultuurhistorie, in
een zo vroeg mogelijk stadium van de planontwikkeling aan te reiken. In de werkgroep nemen
Jan timmers, Ad Otten, Peter Lathouwers en
Egi Roijakkers zitting en anno 2016 zijn zij nog
steeds in deze werkgroep actief. Jan timmers
ontwikkelt zich als landschapskenner en deskundige op het gebied van boerderijen. Hij neemt
zitting in opeenvolgende gemeentelijke comGEMERtS HEEM 75
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Tekenen van het convenant
in 1996. Vlnr zittend Martin
Breeuwer, Egi Roijakkers en
burgemeester Jan van Maasakkers; staand Frits Verhoeven,
Theo van der Heijden en Toon
Grassens

Maria Martens (met bloemen)
opent 12 oktober 2007 het
vernieuwde archief, waarna het
(vernieuwde) convenant wordt
getekend. Maria Martens is
op dat moment fractievoorzitter van het CDA in het Europese Parlement en nu lid van de
Eerste Kamer. Vlnr Betsy van
Maasakkers, wethouder Tony
Brouwers, Martin Breeuwer,
Maria Martens, Frans Sanders,
burgemeester Jan van Maasakkers en archivaris Annette de
Lange

‘Gímmers dialect-festival’. In december 2002

Gímmers Dikteej georganiseerd waaraan dertig

volgt de tweede Míddeg van de Gímmerse taol

belangstellenden deelnemen. In 2016 vindt

in een overvolle zaal bij Dientje. In 2006 volgt

alweer het 19de Dikteej plaats, sinds jaar en

de derde en in 2009 de vierde dialectmiddag

dag in het Boerenbondsmuseum en het aantal

waarbij Wim Vos tot erelid wordt benoemd en

deelnemers is meer dan verdubbeld.

Koninklijk wordt onderscheiden. De middagen
trekken volle zalen en behoren sindsdien tot het

Op 2 april 1997 tekenen Egi Roijakkers en

jaarlijkse programma.

Martin Breeuwer een convenant met het ge-

Samen met de Openbare Bibliotheek wordt in

meentebestuur, dat vertegenwoordigd is door

november 1997 voor de eerste keer het Grooët

burgemeester Jan van Maasakkers. Deze over-
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eenkomst houdt in dat een werkgroep samen

Nog meer surfers vinden hun weg naar de site

met archivaris Machiel Overzee en gemeente-

en het aantal jaarlijkse bezoekers nadert de

ambtenaar Mariet Adriaans de openstelling van

honderdduizend. Niet veel later maakt Niels

het archief verzorgt. Dit gebeurt door circa twin-

twee Facebookpagina’s aan: Heemkundekring

tig vrijwilligers van de daarvoor opgerichte werk-

Gemert en ‘Je bent pas een Gemertenaar’ die

groep Dienstverlening. Landelijk gezien uniek

Jolanda Vogels-van der Aa beheert en in 2016

waardoor het mogelijk is om het archief langer

bijna 2300 volgers heeft.

open te houden en in het verlengde daarvan het

In 2004 organiseert de heemkundekring onder

archief in Gemert te houden, waar andere grote

leiding van Simon van Wetten voor het eerst een

gemeenten in de omgeving hun archief zien ver-

vijfdaagse busreis naar Malbork/Gdansk in Po-

dwijnen in een regionaal archiefcentrum.

len. Vijfenzestig personen telt het reisgezelschap.
Het succes van deze reis smaakt naar meer. In

In het jaar 2000 houdt het bestuur een enquête

april 2007 wordt wederom een vijfdaagse reis

onder de leden met als aankondiging ‘zoals een

georganiseerd met vijfenvijftig deelnemers, nu

moderne vereniging betaamt’. Het bestuur leest

naar Rothenburg en het kasteelmuseum van de

de resultaten met veel belangstelling, maar het

Duitse Orde in Mergentheim. In 2015 volgt een

leidt niet tot een daadwerkelijke koerswijziging.

derde meerdaagse (vlieg)reis, wederom naar

In 2001 viert de vereniging het diamanten

Polen.

jubileum. Bijna 300 aanwezigen zijn op 28 april
in de Gerarduskerk aanwezig om de presentatie

Laura Habraken start in 2005 een rubriek ‘Wie

van het boek ‘Het hooghuis te Gemert’ bij te

kent wie’ met een foto uit de collectie Duppen.

wonen. In het boek zijn de onderzoekresultaten

In januari 2009 vindt een inloopmiddag in zaal

weergegeven van de opgraving van het motte-

Dientje plaats met de titel ‘Wie kent wie’ bij

kasteel op de plaats waar nu het politiebureau

gepresenteerde foto’s uit de Duppencollectie. De

staat.

middag is een groot succes en krijgt een jaarlijks
vervolg met als titel ‘Fotokijkdag’ uit de collectie
Duppen.

Na de presentatie van zijn boek ‘Enkele reis
Indië-Gemert’ in 2001 komt Rob de Haas in het
bestuur. Op zijn initiatief ontstaat de werkgroep

Egi Roijakkers neemt in 2005 na tien jaar

Website, maar deze werkgroep komt niet goed

afscheid als voorzitter. Hij krijgt bij zijn afscheid

van de grond en Rob blijft het enige lid. Na wat

de gemeentelijke onderscheiding. Frans Sanders

voorbereidingstijd gaat www.heemkundekring-

is zijn opvolger en bovendien wordt Frans

gemert.nl in de lucht. In de eerste jaren voldoet

voorzitter van een nieuwe stichting. Op initiatief

de website aan de behoefte en krijgt steeds

van (staatssecretaris) Ad Otten vindt namelijk

meer bezoekers. Als Niels Arts in 2011 in het

in 2005 de oprichting van Stichting Gemert

bestuur komt neemt hij de taak op zich om een

Vrijstaat plaats met als streven om de geschie-

nieuwe website te ontwerpen. De website bevat

denis van Gemert in het straatbeeld te visuali-

behalve een nieuwe ‘look’ ook een webwinkel.

seren. Vele kleine en grote projecten staan op
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Voorbereiding genealogisch
weekend in de Heemkamer,
1993. Vlnr Wim Jaegers,
Marij van Pelt-Vos en Dien
Scheepers-van Kessel

van de Congregatie van de
Heilige Geest bekend dat zij
het kasteel willen verkopen
aan beleggingsmaatschappij
Vesteda. Het plan leidt tot
hevige beroering binnen de
vereniging. Heet hangijzer
is bebouwing in de ommuurde tuin. In de ene na
de andere extra ledenvergadering worden de
plannen besproken. Deze
het verlanglijstje. De onthulling van de Pelikaan

vergaderingen trekken volle zalen waar verschei-

eind 2005 is het eerste grote resultaat en vele

dene keren meer dan 150 leden worden geteld.

projecten volgen. Dit jaar bestaat de stichting

De betrokkenheid bij ‘ons’ kasteel is groot. Een

tien jaar. Om dit te vieren zullen in een komend

grote tweespalt ontstaat in de vereniging. Onte-

nummer van Gemerts Heem alle resultaten

vreden leden richten een eigen groepering op.

worden gepresenteerd.

De kloof tussen voor- en tegenstanders neemt

Gevoelig is het verlies als Wim van den Vos-

in de loop der jaren verder toe. Even wordt

senberg in september 2007 komt te overlijden.

zelfs met de gedachte gespeeld om een tweede

Mag Dien Scheepers-van Kessel de moeder van

heemkundekring op te richten die het Gemerts

de Heemkamer worden genoemd, Wim neemt

erfgoed ‘echt’ in bescherming wil nemen. Nieu-

deze rol als vader van de Heemkamer met

we plannen komen en gaan. In 2008 lukt het

verve over als eerste aanspreekpunt en ontpopt

om binnen een tijdelijk Uitgebreide werkgroep

zich als Heemkamerbeheerder, een positie die

CHO (tUCHO) tot overeenstemming te komen

sindsdien vacant is. Zelfs nu, bijna tien jaar na

met een aantal uitgangspunten als basis die in

zijn dood , valt in vergaderingen nog wel eens

een extra nummer van Heemberichten worden

de opmerking: “Voor het goed laten draaien van

verwoord. De gemoederen blijven verhit. Als een

de Heemkamer hebben we iemand nodig zoals

kleine meerderheid in de ledenvergadering van

Wim…”

2010 aangeeft dat in de ommuurde tuin kan

In 2007 gaat het kasteel van Gemert in de

worden gebouwd, leidt de onderlinge verdeeld-

verkoop. Op 20 april 2007 maken de paters

heid tot het opstappen van twee bestuursleden.
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De congregatie heeft kort daarvoor zelf kenbaar

om te voorkomen dat de paters van de Heilige

gemaakt dat zij – gezien de noodzaak om met

Geest na een eeuw moesten vertrekken uit het

meer comfort zorg te kunnen bieden aan de

kasteel Gemert?"

almaar ouder wordende leden – naar Gennep

Al bijna tien jaar is het wachten op een gezonde

verhuist naar een nieuw te bouwen zorgcentrum.

herbestemming van het kasteel die financieel

De in februari 2012 door de Heemkundekring

haalbaar is en een breed draagvlak heeft. tot

getoonde film ‘Het Slot van de Spiritijnen’ laat

op heden hebben de herbestemmingsplannen

zien met hoeveel hartzeer de kloostergemeen-

alleen maar verliezers opgeleverd. Het heeft de

schap Gemert heeft verlaten. Aangrijpend is

heemkundekring bijna vijfduizend euro gekost

voor vele filmbezoekers het verhaal van broeder

aan extra publicaties, porto- en vergaderkosten

Cyril. Het Eindhovens Dagblad doet de vol-

en erger, tot grote verdeeldheid geleid. Deze

gende dag verslag: “In een afgeladen theater De

verdeeldheid lijkt de afgelopen jaren wel afgeno-

Eendracht overheerste zondag na afloop van de

men te zijn, maar of dat zo is, zal pas blijken als

film 'Het Slot van de Spiritijnen' een gevoel van

een volgend plan daadwerkelijk bij de gemeente

schaamte. Had Gemert niet méér moeten doen

wordt ingediend.

Vrijwilligers in de studiezaal, 2002. Vlnr Maria van den Vossenberg, Gerrit Termaat, staand Wim van den Vossenberg en rechts Adriaan van Zeeland
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Peter Lathouwers(1955). Foto: Paul Verhees

‘Tot diep in de nacht zaten we te fröbelen’
Wie Peter Lathouwers

Handel stond in de achttiende eeuw de kluis

Leeftijd 61

en de school van de broeders penitenten, de

Woonplaats Handel

stichters van het huidige psychiatrische zieken-

Wat doet hij docent op school voor moeilijk

huis Huize Padua. Zijn familie woont al een paar

lerende kinderen.

honderd jaar in Handel. Hij legt een boekje met

Functie bij Heemkundekring onderzoeker,

oude prenten op tafel met daarin een idyllische

schrijver, penningmeester (1977-1983 en

zwart-wit foto van zijn vader en grootvader die

1999-2006), voorzitter (1983-1995).

met een boerenkar met hoge wielen over de
Strijbosscheweg gaan, toen nog een zandpad.
Vader loopt naast het paard, grootvader loopt

Peter Lathouwers woont op historische bodem.

achter de kar met een zeis op de rug. Zelf heeft

In de tuin van zijn woonboerderij in de kom van

hij nooit de ambitie gehad om boer te worden.
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“Onze vádder zei: jongen doe dat niet. Een boer

Ik heb me trouwens nooit erg druk gemaakt over

moet altijd werken.”

de vraag of we ze wel verkocht kregen, behalve
met één boek. De schut hield een Juweel in

“Ik zat op de havo in Veghel en kreeg geschiede-

1982 en wij dachten dat al die bezoekende

nis van Frans Govers. We moesten een scriptie

gildebroeders wel een boek over de schut wilden

maken. Govers zei: denk ook eens aan plaats-

hebben. tweeduizend lieten we er drukken, maar

namen. Handel noemde hij als voorbeeld van

we verkochten ze niet. Van lieverlee zijn we ze

een dorp waar veel over te schrijven was. Op

kwijtgeraakt, maar daar hebben we wel twintig

mijn zoektocht naar gegevens ben ik bij rector

jaar over gedaan.”

Pennings terecht gekomen en bij de heemkundekring.”

Peter Lathouwers houdt zich, net als anderen
binnen de heemkundekring, niet alleen bezig met

Peter Lathouwers belandde in 1977 in het be-

onderzoek, schrijven en besturen. Als het zo te

stuur van de kring, de tijd van de Omwenteling.

pas komt gaan de handen ook uit de mouwen

”Ik stond wel op de voordracht van het bestuur,

voor andere zaken. Zonder zijn ijver waren de

maar onder de streep, net als Ad Otten. Die

keskes langs de weg van Gemert naar Handel

streep stond letterlijk op het stembriefje. Zo van:

verloren gegaan, zegt Peter van den Elsen.

op hen kun je ook stemmen, maar het is niet

“Ze dreigden echt te verdwijnen”, vertelt Peter

nodig. tegen Ad Otten bestond veel weerstand.

Lathouwers daarover. “Ze stonden te verrotten

Hij was tijdens ledenvergaderingen al eens te

en er was toentertijd niemand die zich daar druk

keer gegaan tegen het zittende bestuur. Ad kon

over maakte. De gemeente was ze liever kwijt

heel fors voor de dag komen. Ik geloof niet dat

dan rijk omdat ze voor het verkeer in de weg

ik veel weerstand opriep. Ik was geen politiek fi-

stonden. Ook het kerkbestuur wilde zich er niet

guur. Uiteindelijk belandde ik toch in het bestuur.

voor inspannen omdat het herstel te duur was.

Een deel van het bestuur was onervaren, maar

Met schooien en bedelen hebben we geld bij

we maakten niet de indruk onervaren te zijn.

elkaar gebracht om ze alle acht te restaureren. Ik

We hebben heel veel onder handen genomen.

denk dat de restauratie 10.000 gulden per keske

We gaven boeken uit en bij ieder boek organi-

heeft gekost.”

seerden we ook een tentoonstelling. tot diep in
de nacht zaten we te fröbelen, te plakken en te
knippen om alles op tijd klaar te krijgen. Ik kan
me herinneren dat we ’s nacht om drie uur nog
aan een uitsmijter zaten bij Dientje Wijn, nadat
we net een tentoonstelling hadden ingericht in
de Komschool. Boeken uitbrengen ging toen veel
gemakkelijker dan nu. Er waren ook nog niet
zoveel boeken over Gemertse onderwerpen, dat
maakt het ook gemakkelijker om ze te verkopen.
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Egi Roijakkers (1946). Foto: Paul Verhees

‘De vrijwilligers hebben de doorslag gegeven’
Wie Egi Roijakkers

om zijn periode als voorzitter van de heemkun-

Leeftijd 69

dekring weer boven water te krijgen. “Ik kan

Woonplaats Gemert

lang niet alles thuis meer opzoeken. Een tijdje

Wat doet hij gepensioneerd, voorheen do-

geleden heb ik de boel opgeruimd. Ik dacht wat

cent natuur- en wiskunde.

moet ik met al die mappen vol notulen. Anderen

Functie bij Heemkundekring lid Cultureel

hebben ze ook. Daar kan ik altijd te rade gaan.”

Historisch Overleg, lid monumenteninventari-

Vervolgens laat hij de oorkonde zien die hij kreeg

satie, penningmeester (1991-1995) , voorzit-

bij zijn afscheid als voorzitter. “Daar ben ik trots

ter (1995-2005).

op”, zegt hij. De oorkonde hangt ingelijst aan
de muur in zijn huiskamer en verhaalt over zijn
geboren leiderschap en dat hij het nooit hoog
in de kop heeft gehad. En dat hij na een dag

Egi Roijakkers moet diep in zijn geheugen graven
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hard peeze schele koppijn krijgt, maar toch de

menten, er werden nieuwe wegen aangelegd,

voorzitter is geweest van een periode waarin het

bestemmingsplannen zagen het licht, er werden

ledenaantal steeg van 400 naar 700.

panden afgebroken en keer op keer konden wij
onze visie niet bij de gemeente neerleggen. We

“In 1987 ging ik in de heemkamer het boekje

liepen achter de feiten aan. Zachtjes aan hebben

Gímmertse Negossie kopen. Ik trof daar Dien

we gewerkt aan een betere band. We gingen

Scheepers, de moeder van de heemkundekring.

elkaar meer vertrouwen en zij luisterden beter

Zij begon meteen te vertellen over ons moeder.

naar onze zienswijzen.”

Ze had nog foto’s van haar trouwen. Ik kreeg
ze zo maar mee. Door Dien voelde ik me in de

“twee jaar later kwam de kwestie rond het archief

heemkamer meteen thuis.”

op tafel te liggen. De directeur van het regionaal
archief vond dat alle archieven moesten wor-

“Een tijdje later stonden Peter Lathouwers en

den gebundeld. Het werd de gemeente prach-

tineke Mols aan de deur. Of ik lid wilde worden

tig voorgespiegeld, maar wij hadden meteen

van het bestuur. Ik vond me niet echt geschikt,

bedenkingen. Onze leden deden veel bronnen-

maar zij zeiden dat alleen al het feit dat ik een

onderzoek in het Gemertse archief. Als de boel

Gímmerse was, mij geschikt maakte.”

naar Eindhoven zou verhuizen zou dat een ramp

“Zachtjes aan werkte ik me in, maar wel altijd

zijn voor hen en de heemkundekring. Er was nog

met het idee dat andere leden zo veel weten dat

weinig gedigitaliseerd, we zouden naar Eindhoven

ik me met onderzoek en schrijven niet hoefde

moeten afreizen om stukken in te kunnen zien. Ik

te bemoeien. Ik wilde als voorzitter een klimaat

kan zonder overdrijving zeggen dat de bodem on-

scheppen waarin anderen dat konden doen.

der onze voeten zou zijn weggeslagen. Gelukkig

Een ding is zeker: de heemkundekring bestaat

waren de gemeente en wij eigenwijs. Er werd een

uit heel veel individuen met hun eigen kennis

werkgroep ingesteld die de zaak moest bekijken

en eigenaardigheden. Ik zag het als mijn taak

en leden van de heemkundekring waren daarin

hun disciplines bij elkaar te brengen. Dan kun

vertegenwoordigd. Als de kwestie vijf jaar eerder

je tot iets komen. Als voorzitter was ik iedere

aan de orde was gekomen hadden wij geen

woensdagavond in de heemkamer. Ik sprak met

enkele kans gehad in die werkgroep te worden

iedereen. Er was af en toe onderlinge wrevel

opgenomen. Ik weet zeker dat het archief voor

over het een en ander, maar als je actieve leden

Gemert dan verloren zou zijn gegaan. We hebben

iedere week ziet, ben je er snel bij om zaken op

een convenant gesloten met de gemeente. Om

te lossen. De sfeer was: we willen er goed uitko-

het archief hier te houden moesten de kosten

men. Ik ben er zelf ook veel wijzer van geworden.

wel gedrukt worden door vrijwilligers van de

Ik heb een berg mensen leren kennen en ik ben

heemkundekring een deel van het werk te laten

veel over Gemert te weten gekomen.”

doen. Wij hebben meteen twintig man geleverd.
Die vrijwilligers hebben de doorslag gegeven.”

“In die tijd, zo rond 1995, waren we altijd in strijd
met de gemeente. Er gebeurde iets met monuGEMERtS HEEM 75
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Op zoek naar een nieuwe weg
(2008 – heden)
In 2008 neemt Peter van den Elsen van Frans Sanders het voorzitterschap over van
een door ‘kasteelperikelen’ verdeelde vereniging. Hij kan meteen aan de slag, want de
Heemkamer heeft een grondige renovatie nodig, de wens om een eigen museum vorm
te geven vraagt nadere concretisering en het aantal eigen boekuitgaven is al enkele
jaren tot nul gereduceerd.
Door de extra uitgaven vanwege de kasteelpe-

dige verbouwing en uitbreiding met een grote

rikelen en het uitbrengen van Gemerts Heem

archiefkelder tijdelijk gebruik heeft gemaakt

in kleur en door de afwezigheid van compense-

van de Heemkamer, is het de beurt aan de

rende inkomsten, is het vermogen in drie jaar

vereniging om de onderkomen Heemkamer te

tijd met meer dan tienduizend euro gedaald.

“updaten”. Het lukt om daarvoor de noodza-

Om het tij te keren wordt in de jaarvergadering

kelijke financiën te verwerven en op basis van

van 2009 de contributie met vijf euro en in

een prachtig schetsplan krijgt de Heemkamer

2010 nog eens met twee euro vijftig verhoogd.

in de loop van 2010 een moderne uitstraling.

Zowaar een stijging van 50% in twee jaar tijd.

tijdens het Platinafeest in 2011 vindt de officiële

De gemeenteraad besluit in 2011 de vereni-

opening plaats. De opnieuw ingerichte ruimte is

gingssubsidies te korten. In het eerste voorstel

speciaal geschikt gemaakt voor het houden van

krijgt de Heemkundekring helemaal niets maar

presentaties en cursussen. Op voorstel van Ben

na hevig verzet vanuit de vereniging neemt de

van den Berg start de kring met het houden van

gemeenteraad unaniem het voorstel aan om net

Heemkaffees op de tweede zondagochtend van

als bij een aantal andere verenigingen voor De

de maand. Het blijkt een succes en is sindsdien

Kommanderij de subsidie met 25% te korten.

een vast onderdeel van het jaarprogramma.

Opnieuw de contributie verhogen is niet gewenst
na de recente verhogingen en om die reden valt

Om meer sturing te kunnen geven aan de

het besluit de lang gekoesterde wens voor een

vereniging schrijft Peter van den Elsen een be-

eigen Heemmuseum op te geven. Het huurcon-

leidsplan dat in de daaropvolgende jaren deels

tract van een deel van de bovenetage van het

wordt uitgevoerd. Hamvraag van deze notitie is:

rectoraat, intussen omgedoopt tot ‘D´n Andere

hoe dragen we de kennis van de almaar ouder

Kant’, te weten de voormalige homoruimte,

wordende heemdeskundigen zoals Wim en

wordt opgezegd. Ook het jaarprogrammaboekje

Piet Vos, Ad Otten, Jan timmers, ton thelen,

valt als gevolg van de noodzakelijke bezuiniging

Wim Jaegers en Rob de Haas over aan jongere

weg.

generaties?

Nadat het gemeentearchief tijdens een gron-

Naast de grote excursie in september wordt van-
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Heropening van de Heemkamer, 2011. Vlnr Peter van den Elsen, Jan van Zomeren, Hannah van den Elsen,
Wim Vos als pater Van den Elsen, Egi Roijakkers als pater Loffeld en Antoon Corstens

af oktober 2011 jaarlijks een heemkundekring in

Website komt eindelijk van de grond. Het aantal

de omgeving op de fiets bezocht. Deze excursie

vrijwilligers groeit tot boven de tachtig.

staat al snel bekend als ‘Gluren bij de buren’ en
heeft een tweeledig doel: wat kunnen wij van

Door de komst van mediadeskundige Susan

een zusterorganisatie leren en als tweede het

Fransen in het bestuur ontstaan eigentijdse

vergroten van de kennis van de naaste omge-

initiatieven: een cursus Facebook en Geoca-

ving. In de hoop op beter weer en vanwege een

ching. Samen met Jan van den Crommenacker

betere spreiding in het jaarprogramma verhuist

neemt zij de ICt-zaken onderhanden. Een nieuwe

de fietsexcursie naar het voorjaar. Na in Boekel

website ligt in het verschiet en het contract om

te zijn gestart volgen Erp, Aarle-Rixtel, Beek en

opgenomen te worden in de Brabant Cloud is

Donk en Helmond.

getekend.

Nieuwe werkgroepen worden opgericht:

Midden 2015 maakt ‘oersecretaris’ Martin

Werkgroep WO II, Open Monumenten Dag,

Breeuwer bekend dat hij ernstig ziek is. Zijn

het Gidsengilde en een volwaardige werkgroep

verlangen om in 2016 als secretaris zijn zilveren
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Fietsexcursie naar Erp, 2013. Vlnr Ineke van Lankveld, Nico van Vugt, Claartje Krol, Frans Sanders,
gids van Heemkundekring Erp, Mieke de Bok en
Martien van den Boom.

jubileum te vieren heeft hij niet ingelost gezien.
Als blijk voor zijn grote verdiensten voor de
kring is hij een dag voor zijn overlijden tot erelid
benoemd en daar heeft hij nog met volle teugen
van kunnen genieten.
Badge van oersecretaris Martin Breeuwer. In de
jaarvergadering van 2016 is de ‘grote excursie’ als
hommage omgedoopt in de ‘Martin Breeuwerexcursie’
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grote vereniging te kunnen besturen en omdat

werkgroepen. Het doel van de vereniging is nog

nieuwkomers in het bestuur aangeven beperkt

zoals het ooit begon: door de kennis te vergroten

in hun tijd te zijn, wordt besloten het bestuur uit

van de eigen woon- en leefomgeving de Gemertse

te breiden tot elf personen. Hoe lastig het is om

identiteit te versterken.

vacatures in te vullen mag blijken uit het gege-

Behalve deze doelgerichtheid is de vereniging ook

ven dat het bestuur anno 2016 twee vacatures

een ontmoetingsplek van mensen die met elkaar

heeft.

veel gezelligheid ervaren. Deze warme, onderlinge

Nu, in 2016, is de 75-jarige Heemkundekring De

betrokkenheid is misschien nog wel het kostbaar-

Kommanderij Gemert springlevend met 820 leden

ste erfgoed dat wij als vereniging te koesteren

en bijna 80 vrijwilligers die actief zijn in een tiental

hebben. Vooral de vrijwilligers op de achtergrond
dragen hier in belangrijke mate aan bij.
Als voorbeeld kunnen hier veel personen worden
genoemd, maar ter afsluiting volsta ik met het
noemen van twee bestuursleden die niet alleen
optreden als coördinatoren van de vrijwilligers,
een welkomstpakket bij nieuwe leden brengen of
waar nodig een kaartje sturen, de trommel met
koek en de fles met drop vullen, alle voorkomende
huishoudelijke zaken verzorgen, maar boven alles
‘het immateriële verenigingserfgoed’ bewaken:
Ineke van Lankveld en Carin Gerrits!

Excursie naar Dordrecht, 2014. Rechts Elly de Bok
en links excursieleider Martin Breeuwer die het
programma nog eens goed doorneemt.
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Carin Gerrits (1953). Foto: Paul Verhees

‘Je moet er niet alleen zijn als het
makkelijk gaat’
Wie Carin Gerrits

niets in. Aandringen van Peter van den Elsen

Leeftijd 62

hielp haar over de brug, maar ze sliep er wel drie

Woonplaats Gemert

nachten slecht door, zegt haar man Jos Rooijac-

Wat doet zij prepensioen, voorheen psychia-

kers. Carin Gerrits vindt dat zij een bescheiden

trisch verpleegkundige.

rol speelt binnen de heemkundekring. Anderen

Functie bij Heemkundekring bestuurslid

denken daar heel anders over. Zij wordt een

(1985-heden), penningmeester (1985-1991),

bindende factor genoemd.

coördinator archiefvrijwilligers
Zij heeft oog voor de sociale kant van de kring,
zorgt voor sfeer en gezelligheid, toont zich betrokken. Er schuilt veel waarheid in de volgende

Een interview? Met mij? Carin Gerrits zag er
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opmerking van een lid van de heemkundekring:

eigenheimers in de kring - heemknoesten, zoals

een bescheiden mens valt het meest op als hij er

Gerard van Lankveld ze noemt. Er zijn wel eens

niet is.

conflicten geweest, maar de sfeer is zodanig dat
er verschil mag zijn. Je moet natuurlijk ook een

‘Ik kwam op 20-jarige leeftijd naar Gemert waar

beetje kunnen schipperen.”

ik op kamers ging bij de familie De Jong aan
de Schoolstraat. Meneer de Jong stond iedere

“Het gaat ook verder dan zo maar een praatje.

morgen vroeg op om voor een ontbijt te zorgen

toen bijvoorbeeld Wim van den Vossenberg ziek

voordat ik naar Padua ging om de opleiding

werd stuurden wij hem een kaartje, we belden

psychiatrisch verpleegkundige te volgen. Ik kom

met hem en gingen bij hem op bezoek. Op zo’n

uit Eindhoven. toen ik in de Pandelaar kwam

manier toon je betrokkenheid. Je moet er niet

te wonen ging ik me voorstellen bij het Boeren-

alleen zijn als het makkelijk gaat. toen Dien

bondsmuseum. Er zaten daar wat mensen bij el-

Scheepers-van Kessel overleed zijn de zes erele-

kaar. Iemand zei: ‘Gij komt niet uit Gímmert’. Nee,

den van de heemkundekring gevraagd om de kist

zei ik, ik kom uit Eindhoven. ‘Ach ja’, zei de man,

te dragen. Uit zo’n verzoek blijkt dat de heem-

‘tussen Eindhovenaren zitten ook enkele goej.’

kundekring in haar leven van belang is geweest.”

“Omdat ik uit een ander plaats kwam, een stadse
was, leek het mij een goed idee meer te weten
te komen over Gemert. Ik ben een cursus gaan
volgen bij Ad Otten. Ik werd ook lid van de heemkundekring omdat ik het belangrijk vind dat er
een club is die het eigene van Gemert wil behouden. Een club die oog heeft voor monumenten,
taal, boeken.”
“Ik ben niet iemand die het archief in duikt of
een artikel wil schrijven. Ik vind sfeer binnen een
club wel van groot belang. Misschien heeft het
te maken met mijn achtergrond als psychiatrisch
verpleegkundige. Samen met Ineke van Lankveld
ben ik de coördinator van de vrijwilligers die
actief zijn in het archief. Zonder vrijwilligers kan
het archief niet draaien. Ik wil hen dan ook de
aandacht geven die ze verdienen. Aanvankelijk
zag ik op tegen die taak, maar de sfeer binnen
de heemkundekring is prettig en hecht. Je hebt
het gevoel dat je er je verhaal kwijt kunt, dat je
kunt zijn wie je bent. Er zitten een aantal ego’s,
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Activiteiten
Van de vele activiteiten van Heemkundekring De

traditie: roggebrood met zult en brandewijn. In

Kommanderij Gemert is de jaarvergadering een

de hierna volgende pagina’s een beeldverslag

feestelijk hoogtepunt met muziek en volgens

met uitleg bij de foto’s.

Jaarvergadering
Riek Jonkers-van der Putten met een borrel brandewijn tijdens de feestelijke jaarvergadering bij het
gouden jubileum, 1991

Kascommissie 2016. Vlnr Mariet Adriaans en Harrie
Bronneberg

Traditiegetrouw hoort
ook het roggebrood
met zult bij de jaarvergadering. Vlnr Rob
de Haas, Hein van
Dooren en Jan Wijn,
2015
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Vrijwilliger van het jaar 2015
Jeanne van Melis die van
Carin Gerrits een presentje en
bloemen krijgt

Bij ‘d’n aflèèj’ van vertrekkende
bestuursleden houdt Wim Vos
tussen1981 en 2011 menige
keer een prachtige speech in
het Gímmers, zoals hier bij Jan
Lommers, 1999. Vlnr Wim Vos,
Simon van Wetten en Carin
Gerrits

Jaarvergadering 1991 met
de bestuurstafel. Vlnr Wim
Vos, Simon van Wetten, Carin
Gerrits, Martin Breeuwer, Egi
Roijakkers, Jan Lommers, Joke
de Vries en Maria Werts
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Jaarvergadering 2015 in zaal Dientje bestuursleden met de kersverse ereleden Frans en Mieke Vos. Vlnr Niels
Arts, Harry Slits, Martin Breeuwer, Toon Verhagen, Frans Vos, Peter van den Elsen, Tony Brouwers, Susan Fransen, Ineke van Lankveld, Carin Gerrits, Mieke Vos-van Eenbergen en Jan van den Crommenacker

Het bestuur heeft altijd het beleid gevoerd om
verdienstelijke leden alleen in de jaarvergadering
voor te dragen voor het erelidmaatschap, maar
sinds 2008 is dit beleid gewijzigd en kan dit ook bij
een speciale gelegenheid. Sindsdien worden zij ook
voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding
met een heel rijtje aan gedecoreerden als resultaat:
Wim Vos, Ad Otten, Jan Timmers, Martien Verbruggen, Ton Thelen, Martien van der Wijst, Martien van
den Boom en hier op de foto Rob de Haas, 2014.
Vlnr Jan van Zomeren, Maria van der Velden en Rob
de Haas
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Op de vrijwilligersdag vanwege het platinafeest in
2011 gevierd met een Brabantse koffiemaaltijd in
het Boerenbondsmuseum wordt Jan Timmers tot
erelid benoemd. Zijn vrouw, Diny Timmers-Pennings
wordt daarbij speciaal bedankt omdat ze ooit tegen
Jan zei: ‘Jongen komt eens achter de televisie uit en
ga eens een hobby zoeken!’ Vlnr Diny en voorzitter
Peter van den Elsen
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Heemkamer
Werkgroep Heemkamer
bestaat twaalf en een
half jaar, 1992. Vlnr
staand de werkgroepleden: Wim Vos, Dien
Scheepers-van Kessel,
Riek Jonkers-van der
Putten, Ad Otten, Jan
Timmers, Wies van
Eenbergen, Marij van
Pelt-Vos, Rian de Bok,
Willy Ivits en Ton van
Riet. Vlnr zittend: Jan
Lommers en Carin
Gerrits

Foto links: In 2004 schenkt Adriaan van Zeeland
een door hem vervaardigde metalen plaat om de
heemkamer beter in zicht te brengen. Vlnr Adriaan van Zeeland en Egi Roijakkers
Foto linksonder: Ben Spierings toont in 2010 op
de feestelijke vrijwilligersavond zijn bodemvondsten
Foto rechtsonder: Op de avond voor nieuwe leden
in 2015 heet voorzitter Peter van den Elsen het
800ste lid welkom: Wieger van der Burgt, naar
later blijkt, de kleinzoon van erelid Riek Jonkersvan der Putten
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Excursies
Excursie Alden Biesen, 2005. Zoals gebruikelijk reist
de heemkundekring met busonderneming De Wit

Excursie naar Lier, 2002. Vlnr Maria en Wim van
den Vossenberg

Lunch tijdens de excursie naar Lier, 2002. Vlnr Toos VosMaas, Marina Braun, Wim Vos, Mariet Adriaans, Johan van
de Laar, Bertha van Goch-Jonkers

Excursie naar het Openluchtmuseum in Bokrijk, 1984. Gerard
van Lankveld (met een eigen ontworpen bril) duwt de rolstoel
van Marinus de Wit
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Excursie naar Antwerpen, 2015. Gerard van
Lankveld gaat nagenoeg
jaarlijks mee met de
‘Martin Breeuwerexcursie’, zeker als de beeldentuin van Middelheim
in Antwerpen wordt
bezocht

Excursie naar Mechelen,
2008. Vlnr Huub de
Bresser en Paul Verhees

Met Ruud Wildekamp ‘op
herhaling’. Excursies naar
musea op de vliegbases Volkel
en De Peel. Helma Snijders
en Jo van Schalen zien het
gebeuren…

Excursie naar Essen, 1998.
Vlnr o.a. Mariet Adriaans,
Martin Breeuwer, Anneke
Verspaget en Martien
Hurkmans
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Excursie naar Amsterdam olv Simon van Wetten, juni 2013. Vlnr achterste rij: Jos van Schijndel, Simon van
Wetten, Wilma van Bommel, Ruud Wildekamp, Harrie van de Wijngaard, Diny van de Wijngaard-van Dommelen, Anneke en Wout Verspaget, Jan Habraken, Ad Otten; eerste rij: Sjan en Nico van Vugt, Thea van de Weem,
Ine van Dooren, Det de Bok, Ans en Antoon Panhuijzen, Laura Habraken

Meerdaagse reis Polen, Malbork, 2004. Huursoldaten van de Duitse Orde uit Gemert. Vlnr Toon
Grassens, Marianne Geerts-van Schijndel en Mari
Rooijakkers.
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Meerdaagse reis Rothenburg, 2007. Bevrijd uit de
gevangenis. Vlnr Felix van den Acker, Lau Huijbers,
Riet Gommers, Gerrit Termaat en Corrie van Gemertvan de Wouw.
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Polen(vlieg)reis 2014. Vlnr Maria Raaijmakers van den Berg, Gerrit Raaijmakers, Wilma de Bok, Frans Sanders, Harry Slits, Chris van de Ven-Bekkers, Jobs Suijs-Derks, Janny Leenders -Spijkers, C.van der Wee, Diny
Timmers-Pennings en voor de groep zittend: Johan van Gemert
Fietsexcursie AarleRixtel, 2014. Met
o.a. vlnr Simon
van Wetten, Ben
Jansen, Liesbeth
Kuijpers, Martien
van den Boom,
Rieky Roijakkers,
Martin Breeuwer,
?, ?, Egi Roijakkers,
Claartje Krol en mw.
Van der Velden-van
Antwerpen
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Fotokijkdagen

Gezellige drukte en volop overleg tijdens de fotokijkdag, 2015. Met o.a. Maria van Boxtel en Wilfried
Ernst.

Fotokijkdag, 2015. Jan Habraken en Henk Beekmans
controleren de namen, met op de achtergrond Marees
Verhagen.

Fotokijkdag, 2015. Laura Habraken, beheerder van
de Duppencollectie en organisator van de Duppenzondag achter het beeldscherm.

Fotokijkdag ofwel Duppenzondag, 2011. Vlnr. Peter
Verhappen en Jo van Lieshout-Adriaans.
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Historische manifestaties

Vrede van de Snelle Loop, 1995. In de boot, vlnr
Wim Verhoeven en Jan van Maasakkers.

Vrede van de Snelle Loop, 1995. De schuttersgilden
trekken op.

Recht van Wind, 1999.
Vlnr Joan Delisse,
Bertie Jansen, Simon
van Wetten.
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Eind jaren negentig viert de buurt van Boekent bij het Hagelkruis
‘Bonman’ met buurtgenoten, heemkundigen en genodigden. Ad Otten, in
een bevroren houding op de sokkel, verbeeldt ijsheilige Sint-Bonifatius,
ofwel: ‘un Haajleg bontje op Bondag met een borreltje Hagel & Donder’.
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Weversoproer, 1999. Strijdliederenkoor
Zwaovel en Salpaëter. Vlnr George Gijsbers, Martje van Wijk, Diny Andriessen,
Jan Boot, Herman van Wifferen, Elise van
de Roer, Harrie Stoot, Alma Claassen, Jan
Derijck en Ad Otten
Foto linksonder: Weversoproer nagespeeld tijdens de Open Monumentendag,
september 2010. Jan van Lankveld als
‘Aart van Asseldonk’ wordt geboeid door
de agenten Marcel Gruijters en Jan Gruijters afgevoerd. In de stoet volk daarachter nog net zichtbaar: Hilde van Lankveld.

Het naspelen van de schepenbank, 2006.
Vlnr Wim Vos, Frans Sanders en Ad Otten

Foto rechts: Inhuldiging van de Landcommandeur, 2013. Vlnr Gerrit Francissen en
Laurens van den Berg als (land)commandeurs
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Inhuldiging van
de Landcommandeur, 2013. Vlnr
Jos Slaats, Wim
Verhoeven, Jan van
Lankveld, Rian Willems, Peter Vogels,
Jan de Louw, Laurens van den Berg.
Gerrit Francissen
en Simon van
Wetten

Inhuldiging van de Landcommandeur, 2013.
Vlnr Jos Rooijackers en Peter Lathouwers

Inhuldiging van de Landcommandeur, 2013.
Sieds van der Schaaf als monnik
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Luikenproject
In het kader van het luikenproject wordt de boerderij in de
Broekstraat 21 (familie Van
Helvoort-van den Vossenberg)
geschilderd.

Jan Timmers houdt tijdens de door hem geleide fietstocht een
toelichting op het luikenproject bij de kasteelhoeve. Met onder
andere Harrie Bronneberg, op de rug gezien Egi Roijakkers,
Miranda van de Mortel, Johan van Gemert, op de rug gezien
Martin Breeuwer, Jan Timmers en anderen

Omslag brochure gemeentelijk
luikenproject
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Monumententeam - Educatie - Gemert Vrijstaat
In 2016 is de heemkundekring samen
met Vanessa Jolink een scholenproject
gestart. Kinderen uit de schoolklas
van de Berglarenschool van juf Guusta
Bessems zijn samen met Theo Kanters
met een metaaldetector op zoek naar
‘de archeologische schatten’ op een
akker.

In plaats van bouwvergunningen achteraf te beoordelen in de Monumentencommissie, besluit het College van B&W in 2007 tot het
instellen van drie monumententeams die nog voordat een bouwplan
wordt ingediend, samen met de opdrachtgever de mogelijkheden bekijken. Op de foto: een monumententeam op de St.-Jan, 2009. Vlnr:
Theo Kanters, Marijn Haenen, Theo Leenders, Wim van Oijen, Harrie
van Kessel, Jan van Extel, half zichtbaar ? en Ad Otten
De in 2005 opgerichte stichting Gemert Vrijstaat kan nog in het
zelfde jaar het eerste resultaat presenteren: de onthulling van de
Pelikaan. Burgemeester Jan van Maasakkers en stichtingsvoorzitter
Frans Sanders (beiden op de rug gezien) kijken vol bewondering naar
het gouden beeld
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Jarenlang wordt schooljeugd in de
Heemkamer klassikaal rondgeleid,
o.a. door Rian de Bok en Ad Otten. Ook het gemeentearchief heeft
hierin een taak, de afgelopen jaren
verzorgd door Vanessa Jolink, hier in
de archiefkelder te zien, 2008. Vlnr
Vanessa, Ray van den Eijnden (met
rode hoed) en Celine van den Berg

Dialect
Het Grooët Gímmers Dikteej, 2009. Vlnr Jo van den
Elzen-van Berlo en Wim Vos

Het Grooët Gímmers Dikteej, 2015. Vlnr Susan Fransen en George Gijsbers doen een muzikale voordracht

Middeg van de Gímmerse Taol, 2013. Vlnr Susan
Fransen krijgt een gedichtenbundel uitgereikt van de
‘kunnengin van het Gímmers gedicht’ Jo van den Elzenvan Berlo; op de achtergrond Arno Maas

GEMERtS HEEM 75

70

Piet Vos houdt een voordracht op de Middeg
van de Gímmerse Taol, 2013
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Genealogie
Willy Ivits krijgt van Ad Otten het eerste exemplaar
van ‘Stammen alle Gemertenaren af van Karel de
Grote, 1995

Dien Scheepers-van Kessel ontvangt tot haar verbazing een bos bloemen van voorzitter Peter Lathouwers, 1995

Marij van
Pelt-Vos krijgt
van Ad Otten
eveneens een
exemplaar van
‘Stammen alle
Gemertenaren
af van Karel de
Grote, 1995.
Geheel links
Wim Jaegers,
half zichtbaar
Willy Ivits,
Aart Scheepers, Dien
Scheepers-van
Kessel, Marij
van Pelt-Vos en
Hans Vogels.
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Genealogisch weekend, 1994. Achter de balie gebogen Guus van Mil en aandachtig luisterend rechts
Ton van Riet.

Genealogisch weekend, 1994. Dien Scheepers-van
Kessel met ‘haar religieuzen’.

Genealogisch weekend, 2004. Vlnr Jan Timmers, Martien Verbruggen en Hans Pennings.
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Archeologie

Eerste opgraving werkgroep archeologie op het terrein van de voormalige hoeve Hazeldonk, 1985. Vlnr
Peter van den Elsen en Willy Ivits

Opgraving hoeve Hazeldonk, 1985. Vlnr Toon Scheepers en Ton van Riet

Open dag bij de
opgraving van
het kasteel op
de motte op de
plaats waar in
2016 het politiebureau staat,
1996
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Jubilea

Bij het diamanten feest wordt Jan
van Berlo gehuldigd met de titel ‘nestor van de Kommanderij’, 2001. Vlnr
eerste rij: Jan van Berlo, mevrouw
Van de Kam, Ton Römer, staand
Maria Werts; tweede rij: Bernard
Ploegmakers, ??, Antoon van Zeeland

Bij het gouden feest presenteert de Heemkundekring
twee verschillende soorten
bier met de illustere namen:
‘Zoete Moeder’ en ‘Cambrinus’, 1991.
Vlnr Jan Timmers, Wout Brouwers, Antoon van Dommelen en op de
achtergrond Toon en Dien Scheepers

Bij het diamanten feest zingen Carin Gerrits en Ineke van Lankveld een olijke tekst op de wijs van het Gímmers
volkslied waarbij ze worden begeleid door Jan van Lankveld op de saxofoon. De toehoorders vlnr Peter van
den Elsen, Bernard Ploegmakers, Antoon van Zeeland, mevrouw Van de Kam en Ton Römer.
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Bijlage
Bestuursleden Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Voorzitter Heemkundekring De Kommanderij Gemert
1

Pater dr. Eduard Loffeld

28-apr-41

sept 1941 (1956)

2

Jan de Bok

24-okt-56

15-jan-58

3

Willem Vos

15-jan-58

1-feb-61

4

Marinus van der Velden

1-feb-61

overl. 16-12-1965

5

Leo Bekkers

15-feb-66

3-feb-71

6

Christ van Schijndel

3-feb-71

15-apr-77

7

Martien van den Boom

15-apr-77

7-feb-83

8

Peter Lathouwers

7-feb-83

28-mrt-95

9

Egi Roijakkers

28-mrt-95

8-mrt-05

10 Frans Sanders

8-mrt-05

27-okt-08

11 Peter van den Elsen

27-okt-08

heden

Secretaris Heemkundekring De Kommanderij Gemert
1

Mathieu (tjeu) teunissen

28-apr-41

sep-41

2

Betsy van der Velden

24-okt-56

15-jan-58

3

Martien van der Wijst

15-jan-58

1-nov-60

4

Wim J. Vos

1-feb-61

15-feb-66

5

Pater M. H.J. Pennings

15-feb-66

6-aug-75

6

Noud Rooderkerken

6-aug-75

15-apr-77

7

Henk Giebels

15-apr-77

17-jun-81

8

ton thelen

17-jun-81

20-apr-91

9

overl. 23-8-2015

Martin Breeuwer

20-apr-91

10 Harry Slits ad interim

1-sep-15

23-apr-16

11 toon Verhagen

23-apr-16

heden

Penningmeester Heemkundekring De Kommanderij Gemert
1

Antoon Costens

28-apr-41

sep-41

2

Johan Rooijakkers

24-okt-56

1-feb-61

3

Leo Bekkers

1-feb-61

15-feb-66

4

Martien van den Boom

15-feb-66

24-feb-69

5

Jan van Rooij

24-feb-69

15-apr-77

6

Peter Lathouwers

15-apr-77

7-feb-83

7

tineke Mols

7-feb-83

26-feb-85
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Het bestuur in 1983. Martien van den Boom draagt de voorzittershamer over aan Peter Lathouwers.
Vlnr Antoon van den Elsen, Tineke Mols, Peter Lathouwers, Martien van den Boom en Ton Thelen

Het bestuur in 1992.
Vlnr Wim Vos, Martin Breeuwer, Els Videler, Jan Lommers,
Joke de Vries, Peter Lathouwers, Carin Gerrits en Egi Roijakkers (Maria Werts ontbreekt
op deze foto)
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8

Carin Gerrits

26-feb-85

20-apr-91

9

Egi Roijakkers

20-apr-91

28-mrt-95

10 Jan Lommers

28-mrt-95

16-mrt-99

11 Peter Lathouwers

16-mrt-99

28-mrt-06

12 Kees Brouwers

28-mrt-06

(2010) 29-3-2011

13 tony Brouwers

1-jan-12

1-jun-15

14 Peter van den Elsen ad interim

1-jun-15

heden

Bestuurslid Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Bij oprichting vijf bestuursleden en kort daarna 75 leden
1

Pater dr. Eduard Loffeld

28-apr-41

sept 1941 (1956)

2

Mathieu (tjeu) teunissen

28-apr-41

sep-41

3

Antoon Costens

28-apr-41

sep-41

4

Leo Vrins

28-apr-41

sep-41

5

Jacques A.L.M. van den Broek

28-apr-41

15-apr-77

6

Jan de Bok

24-okt-56

15-jan-58

7

Betsy van der Velden

24-okt-56

15-jan-58

8

Johan Rooijakkers

24-okt-56

1-feb-61

9

mej. Do Bardoel

24-okt-56

15-jan-58

10 Marinus de Wit

24-okt-56

17-jun-81

11 Mathieu Bos

24-okt-56

15-jan-58

12 Martien van der Wijst

15-jan-58

1-nov-60

13 Willem Vos sr.

15-jan-58

1-feb-61

14 Arnoud van den Akker

15-jan-58

12-mrt-63

15 Maan Nielen

15-jan-58

1-apr-59

16 til van de Laar

1-apr-59

9-jan-67

17 Marinus van der Velden

1-feb-61

overl. 16-12-1965

18 Leo B. Bekkers

1-feb-61

3-feb-71

19 Wim J. Vos jr.

1-feb-61

15-feb-66

20 Martien van den Boom

12-mrt-63

24-feb-69

21 André van Houtert

15-feb-66

15-apr-77

22 Pater (Harrie) M. H.J. Pennings
23 Willem Vos sr.

2de keer

24 Jan van Rooij
25 Christ van Schijndel
26 Martien van den Boom

2de keer

27 Noud Rooderkerken
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6-aug-75

9-jan-67

29-feb-72

24-feb-69

15-apr-77

3-feb-71

15-apr-77

29-feb-72

7-feb-83

6-aug-75

15-apr-77
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Bestuursuitstapje met partner in een
schoolklas in Ootmarsum, 2009. Vlnr
Peter Lathouwers, Frans Sanders, Martin
Breeuwer, Peter van den Elsen, Jan van
Lankveld, Greetje Lathouwers; tweede rij
Jos Rooijackers, Miranda van de Mortel,
Kees Brouwers, Rieky Roijakkers-Verbakel,
Wim Vos; derde rij Carin Gerrits, Toos VosMaas, Ineke van Lankveld, Claartje Krol en
Egi Roijakkers.

Het bestuur in 2014. Vlnr Staand Ineke
van Lankveld, Carin Gerrits, Harry Slits,
Rob de Haas (net afgetreden), Peter van
den Elsen, Tony Brouwers, Hans Kanters,
Martin Breeuwer en gehurkt Niels Arts.
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28 Peter van den Elsen

15-apr-77

5-mrt-80

29 Henk Giebels

15-apr-77

17-jun-81

30 Ad Otten

15-apr-77

16-apr-82

31 Peter Lathouwers

15-apr-77

28-mrt-95

32 Antoon van den Elsen

15-apr-77

11-feb-92

33 ton thelen

5-mrt-80

20-apr-91

34 José van Nunen-van Kessel

17-jun-81

1-jun-87

17-jun-81

29-mrt-11

36 tineke Mols

16-apr-82

1-mrt-88

37 Rini van den Broek

7-feb-83

26-feb-85

38 Carin Gerrits

26-feb-85

heden

39 Els Videler

1-jun-87

26-mrt-96

40 Egi Roijakkers

1-mrt-88

8-mrt-05

41 Martin Breeuwer

20-apr-91

23-aug-15

42 Maria Werts-de Vries

20-apr-91

31-mrt-09

43 Joke de Vries

20-apr-91

16-mrt-99

44 Jan Lommers

11-feb-92

16-mrt-99

45 Simon van Wetten

28-mrt-95

31-mrt-09

46 Annemie Slits

16-mrt-99

12-mrt-02

17-mrt-98

28-mrt-06

48 Ineke van Lankveld

16-mrt-99

heden

49 Rob de Haas

12-mrt-02

25-mrt-14

50 Frans Sanders

8-mrt-05

27-okt-08

28-mrt-06

(2010) 29-3-2011

27-okt-08

heden

53 Harry Slits

31-mrt-09

heden

54 Jeanette Renders

30-mrt-10

29-mrt-11

55 Niels Arts

29-mrt-11

31-mrt-15

56 Piet Vos

29-mrt-11

26-mrt-13

57 tony Brouwers

1-jan-12

heden

58 Kees van den Heuvel

26-mrt-13

1-jul-13

59 Hans Kanters

26-mrt-13

heden

60 Susan Fransen

25-mrt-14

heden

61 Jan van den Crommenacker

25-mrt-14

heden

62 toon Verhagen

25-mrt-14

heden

35 Wim J. Vos jr.

2de keer

47 Peter Lathouwers

2de keer

51 Kees Brouwers
52 Peter van den Elsen

2de keer
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Vrijwilliger(s) van het jaar (ingevoerd in 2010)
Monumenteninventarisatie werkgroep

2010

Ruud Wildekamp / Werkgroep WO II

2012

Liesbeth Kuijpers / Werkgroep Bidprentjes

2013

Wim van der Coelen / Werkgroep Website

2014

Jeanne Melis / Fotowerkgroep

2015

Mariet Adriaans

2016

Ereleden Heemkundekring De Kommanderij Gemert
1

Edelachtbare heer Jan Phaf

28-apr-41

2

Eerwaarde Pater dr. Eduard Loffeld

24-okt-56

3

Edelachtbare heer A.P.H. de Bekker

24-okt-56

4

Hein Mandos (Waalre)

1-mei-75

5

Eerwaarde heer rector MHJ Pennings

3-feb-76

6

Wim Vos sr.

21-mrt-79

7

Marinus de Wit

17-jun-81

8

Dien Scheepers-van Kessel

20-apr-91

9

Peter Lathouwers

28-mrt-95

10 Riek Jonkers-van der Putten

17-mrt-98

11 Ad Otten

28-apr-01

12 Egi Roijakkers

8-mrt-05

13 Wim van den Vossenberg

sep-07

14 Wim Vos

20-sep-09

15 Carin Gerrits

30-mrt-10

16 Jan timmers

12-apr-11

17 Frans en Mieke Vos

31-mrt-15

18 Martin Breeuwer

22-aug-15

GEMERtS HEEM 75

80

2016/1

erevoorzitter
erevoorzitter
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