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IIêb ik bij het verschijnen van het vorige nunner van Ge-
merts Heem de actie van het Bestuur aangekondigd het leden-
tal te verdubbelen, nu reeds kan gezegd worden' dat we a1
aard.lg op lreg zijn, Ieder lid wint er é6n bij, was de stel-
ling van het Bestuur.

lde L'eten echter zeer goêd", dat niet iede"oen in de gele-
ggnheid is dit te verwezenlijken. l,/iaar voor verschillenden
bleek het een peuleschill-etje te zÍjn. Noteerden wij bij het
begin van het jaar ongeveer 80 led-en, nu zijn het er ver
oler de honderd.. Nog een vloek en een zucht en het doel van
het Sestuur is berelkt, hetgeen echter niet wi1 zeggeh, dat
we dan geen nieuwe leden neer wilJen hebben. Allen hartelÍjk
welkon.

À11erwege schijnt er meer belangstel-ling voor het heem-
kunde werk te komen en worden activiteiten uitgebreid. Hoe
meer lede4, hoe meer er kan gebeuren. Laat ons dus deze zo-
rnerse rustperiode gebruiken -, oÍ1 het ledenta1 op te voeren,
opdat straks de opentng van het uinterseizoen onder grote

Het Sestuur ís reed.s d-ocnde voor hct konende seizoen zeer
interessante programmar s te organiseren en te realiseren.

Z:iGT HET VOORT.
Chr.van Schi jndel .

TOPONïO}'IIE
betekent de kennis van de namen van velden, straten,

wegen, buurten, sloten, goederen en huizen, i{orton van alle
namen, uitgesloten van personên, die in een bepaalde plaats
vooI'komen.
Iedereen zal begrijpen, hoe belangrijk deze namen zijn. Xen
naan word.t namelijk niet rrzo naarrr gegeven, rnaar achter zotn
naam zit vaak een hele geschiedenis, Uit de naan kan vaak
worden opgemaakt, waarvoor de grond. gebruikt werd, wat d.e
aayd van de gxond. was, wie de eigenaar van de grond- was rhoe-
lang de grond al g:ebruikt word.t voor een bepaaLd doel etc.
Wanneer wij ín di,t blad een l-i jst van toponienen opnemen, is
dat nlet de publicatle van een resul_taat, naar van gegevens,
die gebrui.kt kunnen worden voor de studi-e.
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Het eerste, r,rat nen kan trachten te doen, is de namen situe-
eren. Van d.e meeste is nog niet bekend, waar d-e velden 1ig-
gen, die de gebruikte narien droegen. Oit de sanenhang in een
wijk of in een gehucht kan rnen biizonder veef te weten konen
over de geschiedenis.
Het tweede, waartoe deze lijst een aanloop kan ziin' i9 het
bestuderen van é6n van d.e genoende objecten. l\[en zou kunnen
proberen de lotgevallen van het Keizersboscb te Saan bestu-
d.eren.
E:? zijn nog neer nogelijkheden. Glaag wil ik de sehrijvert
zo nogelijk, verdere inlichtingen geven, die tot een gerich-
te studie of tot de beoefeni.ng van een lêerzame hobb1' kun-
nen Ie id.en.

De redactie.

GElilmTSE TO?oNïEi\ÍEN VÀN 1166 T0[ 1802.

Onderstaande lijst is het t:esultaat van een iarenlange note-
ring van toponienen u1t de archiefstukken' Ilet opgegeven
jaar is een ja8.ï, Lraárin de naarn werd aangetroffenl rneestal
komt dezelfdo naam ook af in oudere stukken voor. Yoor topo-
nienen van vóór 1166 verwíjs ik graag naar d.e akte uit 1)26,
door mij gepubficêerd ond.er de titel rrEijn Paelbrieve'r in
d.it tijdschrift nulomer 6 (nei 1962). Voor de topononi,e van
Oemert is dat het belangrijbte stuk nij bekend-.

Arke van Noe (groesvelt omtrent - ) 1766
de Arend ( huis in de leel) 1760
de Aelhorst 1501
de Aelhorst aent Broeck ca. 1Jl)

den Sleeck in de it{ortel 1694
de Bleecke ca.1JA)
Sezelaar 1408
30 entuJ.n 1409, ca. 1589
Soontuyn 1802
ten Broec (rroeve) t4zt
Serglare ( rruis ) t?19
ontrent de Berglaïê op de Bijts 150J
op den 3ijt. 1501
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lanal aan de Brugge benevens de Molenstraat ca. 1501akker in de Bottel 1!01
Severdijk 1rO7, ca. ,t47j
de Blanckert ca. 15Bg
de BoeneÈberch, huís en hof in de Deef 1a71Boerse strepen en boèTse t"rpt uÀ"-iJ"-r.uJi'r:egBoekent aan de tr{ortelse straàt ca. I lái-," i >olBroeckstraat ca. 1jg9
het 3usselke, stuk land. op-de Dri.bbelheit ca. 1589de Sloner aent Cruys .o, i66Zhet SyndêÏsche Elndt ca, 1662
.tsIume"t 1708
d.e Sreenhorst in de Molte} ca. 1fg!den Bslgh in de MorteL ca. 166z' '

Capellaenstege ( ti; ae
de Capellaenstege aan
Coppen beemt 1lOl
Coppen beemt in de Deel ca. j662
orntrent den Cruys ca. 157)aent Cruys aend.en Fel l eno á rt 

- 
b"r.ror"r" o$.t 

orl aat ca. 1!gpaent Cruys in de pantel aer 1698de Cnapenacker ca. 1471
uraenenbïaecke grenzend aan d.e Hoge Wegh z.d.Cruysdonck cz. 1JB)
Urornmenacker land on d.e oud.e straat ca. 1589
-1u"* 

tl de Corto Hale ca. 1!B!
de- Cuyl aan de Mortólse payen ca. 1662C&lvereeuvsel bij de Ki.eboóm 

"a,'t6àá'ale Cromstraat 1699
de Cleycampen 17Og
de Croltert aan de loatalerdÍ jk 1710tle Caropen 1501

Duvelskamp 1l!{
in de DeeI onotrent de nreyboon 1J02de DeeI ca., 14Tt
de Deelstreat 1511
Deeld.onck 1518
de De€lse boon ca. 147j

nalkt) 1T?6
de }rtercht 1712
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d.en Doren êcker 1519
de Doerenecker op de Serglare
Doerregraef 150 1

Drj.bbelhijt ca. 1589
Daelhorst ca. l JB)
Dyckstuck ca, 1189
het líjkstuck aan d.e Kranenbrake ca, 1jO9
d.e lijckstraat ca. 1589
nenis-benptgen aehter de Hafe ca. 1589
neusd.onck ca. 1662

. ale Donhof j.n ile tr{o1ens ttààL ca. 1697
de noonheide 1JOJ
Dê DTj- e Hamers huis 170J
voorste en achterste Drieseeghd.e ca. 1JB)
Ekerenbroek 1 421

_ Esped.onck goed 1)66- Espdonck 1n d.e prochlen van IId.en en Gernert ca. 1471
ter E'yken goed. 1!21
Eeld.onk 1!08
Strijbosche eeldonk ca. 1589
Eldingh 1714
d"en Engel huis in de straat ca. 1662
den ftrge1 huis aèn tt Schilt 1?12
St. Magdalenacapelleke op Esdonk 16!!It Eeuwswinckel ca. 157,
d.e Eeuwsel-acker in de Paeshoeff z.al.
de Eeckelhof ca. 16)4
de Grote Eeghde in de Goorswinckel ca. 1)B!
EeneJ., Eh:.s el en Eel- 1601

de Fe11en Oirde 1111, 1)BB
aen de FeLlenoord.t in de ?antelaar ca. 1J8)
Gheroetke 1{0!
Grotel goed. 1{21
ontrent d.e Geborde Eyck 1501
Grootel 1662
de Grote Seenpt a.chter in de Pantelaer 15OT
Goerewinckef 1518
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de Goor.swinckêl 159O
de Gheer, stuk land in de Pandel-aar ca. 1571
de Groeten camp aan Meelscout ca, 1471
akker aent Gasthuis 1582
Gasthuis 168?
De Rletbenpt bij de Groescuylen ea. 1589
Groescuilen 151J
Groecuil,ensteeg ca. 1589
de Genser grenzend aan d.e geneJrn canpen ca. 1589
Gansgalgen ca. 1589
de Grote Aêghde i-n de Goorswinckel ca. 1589
de Goede Coop aan de Veersheyde ca. 1662
de Genertse Landweer

Hemel, Eusel en He1 1601
Hof Haselbosch 1{0{
Haselbosch huis in de liiortel aa. 1589
Haseldonckse bempt ca. 1!8!
Hoge Huis 1J66
Hogen Arle 1166
Hoffgoet 1J66
het Hofgoet aan de Schoolstraat 111{
de Heere brugge 1757
uavel (r) goed 1!21
Hoenshof in de Haag 1501
de lIage ca. 1589
Haegh Eynde ea. 1662
huis aan Haageyck ui-tschietend. op cle Slumert 1J08
1n di e Haghè 'l 47 )
die llaegh eyck 1J0)
de Hovelse benpt gelegen aan de Groescuilen 15'1 ,
den Eovel ca. 15A9
de Hoevelse Beempt ca. 147,
het Heuvels Eynde ca, 1662
stuk land geheten Den Hof ontrent de geborde eyck
den Hubert aan d.e rups ca. llJl
bij den Hubert en d.e kerke ca. 1567It Heroelrijck ca. 1589It Henelrijck uaarin gelegen tt half hoeffken ca.
de He1l èa. 1697

1511

1589
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den Hubert huis in tle Schoolstraat 1:|,tr4
Hogenwegh . ca. 1589
het Heitvelt in dr Aale in rle Morte1 1710.
d.e Here benpt achter d.rarner hoeff lJOJ
Eongercamp in de }Íorte1 ca. 1694
het llopvelt achter aan Boekent ca. 1662
het Hopvelt ca. 1571
It Ëoefken in de Mortel aen de Snacht 1{80
lancl aan de lïoogh Ynde op de Serglare cà. 1rB9
Eennekens canp 1n de leel ca, 1589
Eeesterecker in d.e cranenbrake z.d.
den Euls ca, 1589

ïn st.Joris (huis in de straat) 1694
In st.Jorig huis aan de ï'fercht 1699
St.Joris (rreruerg) t 71t
St.Joris op dê nercht ca. 1'180
land van st.Jorls-altaar in de Haag cà, 1697

Kieboom lnot 1J86
KiebooB goed- 1421
de hoeve te Kyeboen bij het land des convents van
Byndele 151.7
Kaêboon ca:. 160|1
Keizersboseh gelegen tussen Soekelnd en Sind.erseind. 1802
Keyzersbos ca. 1r7 t
Keizersbosch aan den Heuvel- 1708
Keyzersbosch 1512
Kranenbroeke ca. 1589 . -,i,
De Keyzer huis 1694
De Keyzer huis in de straat 1fO8
de Kerkstap in de Mortel 1J02
cle Knollenbi-jter Ín de Canpen àan de leernscuyten ca.l!8!
de Kenenayen aent Gasthuis ca, 1571
de Karskenscanp aan de Lodderdyck ca. 1589
de Knuyt in de Cranenbrake ca. 1694

de Locht in de Mortel 15OB
d.e ï,aeren huis etc. op de Mortelse Payen 1571
rle Leerwíel ca. 1589
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Iroddêrdljk grenuênd. a8n dè groescui Iêns t€eg ea. 1t89
het i,eyenhuie in ale atraai ca. 1!8!
de looheyde in de !{of,tol ca. 1t8!
d.e Lazaruscanp ca. 1662
Í,uycaB gurck cê. 1694
Liel'e l/rouwÊ Stoeg ce. 1694
Lindsr€yndt aa. 1694
de Lere 'vfieL Ín rt Goorrvlnck€l 1?Oï
l,odderdi.Jk 1710
de Gensltse LanailgeÈr ea. 1662
de l,angenecke! Ín de ?aaboef ca, 1589
de Lo,: ea. 1662

ldc'lênbloek 1508
tr{olenekker ee, 1589
Molonstraàt ca, 1i01 , ca. 169'[
líi cld.e ! g coi t goêd 142'1
Melschot oa. 1589
op &Ie)-schot aa,n d.e nennê ca. 1589
líê€lÉcout ca" 1471
bij C " 1,. Y, ï,[ed íialenabuysken 1585
St,ldagdal enac apell oke op Dedonk 169i
tr{ortelee Fêyen cê. 157,
caFelle vàn át.Ànthoris 1!r .dê Uoriéi 1?t2
d.e Morteise boo.s ca. 1662
U.ïtelse P€ey 1694
Mc:'*el ca. 1589, 1rA?, 1471
trughoíf ean Soekent 1101
Mol-ieroans can! &an d'oud€ Btraat 1iO1
ldrlËsenborch gelegen in de Mortal- ca" 1)Sp
ldussenberch grenzend eo,n HoochiJndt ca. 1589
de Mugtroff aan Soekent 1714
Mêyveit ca, 1!8$
bïs.eseckèr or Ce Cranenbrs-ke ca" 15ê9
ldê:aht 1?i:l
Nonnenakker ( van st.Jorlsschut) i?8d
]dcnn*:rakker strekkende op dr oude straat 1504
l{cn:}eaêcker grenzend aan d.e Schenóketràêt ca" 1589
St.llicolaasstocL ca, 1694 (nogel-ijk keeke)
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Nu$en Huysen 1421
Nj,euwe Hoeve op de Hoge Árle 1590
het Nieulr velt in rt Goorsrinckel ca. 1589

Oude Genonde 1{21
de 01de Kerkhuis ca. 1571
de Oude Kerk land. 1666
It Oude Gasthuys in de }Iage ca. 1)B! (erf van - )
de Oostecker op d.r oude straat aent aertbruxken ca. 1589
de Oude Hof aan de Veersheyde ca. 1662
aan de Olienofen in de Schutboon 1699
Oude Straat 1501 ' ca. 1589

Paeshoeff 1511' lrBB
de Paêssche Hoeve aende Morte} 147t
j-n de Paashoef de langenacker, de voorste en achterste
drieseeghde ca. 1589
?loesterdonck ca. 147 5
Ploesterdonk in de Campen 1)01
?olbex0pt grenzend. aan de rups 1\OJ, ca, 1JA)
Paracker grenzend aan land van de Àernerhoeve ca. 1!8!
Payecker op de ltlolenakker ca. 1589
d.e Polbeept in de Canpên ca. 1JB)
de Pand"efaars ebo on ca. 1rB9
Pantelaar 1698, ca. 1589' 1501
dê Priem akker aan Bdkent z.d.
de ?e1lecaen herberg 1700

de Raephoeff 1 519
Raephoff ca. 1589
de Raepcoeck aan de Pandelaer 1J10
de Raepcoeck aan de Turenhoudt ca. 1662
de Riethoff heivelt in de Pandelaer ca, 157,
de Ri-ethoff grenzend aan de Striibosche eeldonk ca. 1589
de Rietbernpt ca. 1589
de Rul"sche straat 1!l !
de Ru11 ca, 1589
de Rullsche steeg ca. 1589
de Ru1l op d.e Cranenbrake tussen de Hogênltech en de Rulse
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Íteeg ca. 1589
C.e Roode Hoeve op de Groescuylen 1?0?' 1710
Reijnen hoff huis in de Mortel ca, 1589
Rennevelt op de Cranebrake
de Ransecker op droude straat ca. 1589
de Renne blj l{elschot ca. 15A9
de Roscamp achter aan rt Lindereyndt ca, 1697

Scherpenberg goed te - 1421
aent Schyfthe 1501
huis aanrt SchÍ]t tussen d.e Kieboon en de straat z'd..
de Schilt ofte Lind.ereyndt ca. 1697
Schilt 1712
stuk 1and. geheten d"e Sloetelbosch 1501
de Sfoetelbosch nevems d.e nuwe Srave aa' 1475
in Schenckscamp op l[ilschot ca. 1r71
Schenckscamp ca. 1J8)
Schenckstraal' ca, l JBi
Schonmelstuck land 1n de Schenckstràat grenzend aan de
Raephoff ca, 15A9
d j-e Snacht in de lvlortel 1516
Schoondonck ca, 1)89
de Sporcdonck bij de Ploesterdonck ca. 147)
het Steenhuys in de straat ca. 1589
de Scabbert ca. 1!8!
Speedonck grenzend" aan Hasefd.onckse bempt ca, 1589
de Strepen grenzend aan de Riethof en het Strijbosche eel-
donk ca. 1589
de Strepen in de Hage ca. 1Ja)
de Strepen aan Boekent ca. 1662
Smacht 148O
het SÍnachtsgat ca, 1662
Strijbosche eeldonk ca, 1589
de Scherpecker ca. 1589
de Sijduere stuk fand. aan de Ver hey ca. lJB)
op de hoek van de Schoolstraat ca, 1662
Schoolstraat 1714
de Stinckert ca. 1662
,1e Speedonck ca, 1662
írp de Sprinc ca. '1662



de Stroorn oa. 1662
in de Seris ca 1662
áan de Steenen brugge ea. 1662

rr"l S"it"t"aoon eeuwsel ca' 1662

;;;t;;; de stenen Mol-en bii de schutsboon^ca' 1662

á"-it""t""L"r in de Aale in de l{ortel' 170?

de KerkstaP in de Mortel

De Tuernhout heivelt op Espdonk ca' 1567

Turenhouclt ca. 1662

Vorst (een teemd) t 166
de Voerst 1555
íiovendiick- langs De KeYzet 16)4
vloíendyák bii de l,iio f enacker 'a' 1589

Vloyen EYndt 1lf!
die Vorstelaere 1474
de Vondervoort akke" aan de waterlaat de DoerÏegraaf 15O1

Vondervoirt aan Boekent ca' 1589

vá"áát"oott ontrent de Stinrkert ca' 1662

landaandeMolenstraatgrenzend.aan-deVloyendycktussen
de Voortboom en de Lazaruscamp ca' 1bb?

de Vlaenderen ca. 16) !
áá v"ix huis in de straat tegenover de kelk 1758' 1?48'

(nerlere) r 749
Ver heY n. 1J8)
De VeersheYds aa. 1662
Vossenberg o. 1589
de Vinckel (stuk land) ca' 1JB)
verloren Cost veld- op de Cranenbrake (ook 8êhêten Renne-

velt ca. 1!8!
de Vaes, land in de Eldingh 1J1{

Watermolen goed ter - 1421
dle hoeve ter i atermolen ca. 1589

wolffs beeÍnpt achter in die Hag,e 15o)
Àà worrrstempt naast d.e Maasbempt ca' 1589

Wijnboom 1!1!
de Wildeman' huis aan de markt 1661

de Varande in de Mortel 1728
de ly'aterbeemqt ca. 147,
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lanal aan de Houten Wiintmolen ca. 1589
het WiIt, akker op de l{olenakker ca. 1189
de \{o} f sbos ca.1rB9
i-n de t^/ijnt ca. 1189
de Wachtendonk ca. 1662
De Wouv huis aan de Doonheide 'lfO!

Ynden goed ter: - 1421

Aan d.e schrijfwijze dient
te hechten, daar d.ezê nog
belangrljk vinden, di enen
stelfen in dê archl even.

Arnhen, M.A.van der Wiist.

DE LAATSTE GING HEEN,
E-ect6ínïó-"ïéïlïG-Taatste rector van de Latijnse School-
vertïekt naar Rone. Ik heb er behoefte aan in Generts HeeÍ[
ecn enkel r,roord hieraan te wi,jden, niet alleen om het feit
dat de vertrekkende rector een geregelde gast was op onze
heembijeenkonstenr en troulre deelnemer aan de verschi-llende
excursies, naar veel meê! om het historischê feit dat dit
vertrek de sluiting inhoudt van de biina 40o-ia"ige Gemert-
se flstudententr schoo]. In Sinpele zaakt zon men zo zeggen t

nu in deze voor de wereldkerk zo stormachtigê tijd ín Ne-
derland a1le seminaria.op é6n na zíin verdwenen, ook in de-
ze rnaalstroom te noeten verbLoeien.
ft Za1 wef zo ziin.
Maar de roenruchte historie van Gemerts Latiinse School
kennende e"vaart men rt als echt Genertenaar toch mind.er
sirnpel,
Gesloten! wegens gebrek aan leerlingenr zeer triest als men

weet dat nog in 1)62 de school de hoogste top bereikte in
aantal leerlingen en de rnissiegeest tot ziin hoogste bloei
krran van al de eeuwen van haar bestaan.
le afgang kwarn aI te snel| en hierbij moet i-k onwillekeurig
denken aan Bilderdi-jkrs lied.r dat Pater van den Ofsen in
zijn boek over de geschiedenls van de Ï,atíjnse Schoolr ge-
s.chreven in de vorige eeuw bii het )OO-jarig bestaan' op

roen niet meer dan norrnale ltaarde
wel eens varieerde, Zij die dit
een vergeli-jkend onderzoek 1n te


