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sedeït cnbeuglijke
willen we in dit
besteden aan d"i t

tijden deel. uÍtmaakt van
nummer van Gemerts Heem
.stuk Gemert.

i,rat betekent fii[orte1rr"
Volgens het l,{oordenboêk d.er }Íoord- en Zuid.-nedeï1a.nd s e

plae,tsnanen van Dr,J.de Vïies betekent'rl,[ortelrrdrassige grond.
Tegen\^roord-ig zou men dit zeker niet meer zeggen van De ntlor-
te} , maar als we zien dat de l,andc onrnandeur van Àl-d-ebiezen
in 1{Jf schrijft, dat de mensen van 0ernert, die zondegs naar
de kerk in Bakel aoesten, omdat d.aar de larochiekerk w&s
waar ook de kinderen moester worden gedoopt, dikrrljls wegens
de buitengewone watersnood niet of slechts x0et zeer grotê
moelte nae"r d.e kerk konden konen, wordt een en ander duide-
lijker. De wêg van Gernert naar Sakel \,rordt in 1417 een dras-

sige en waterrijke rl'eg genoend, Afs men weet, dat het ?eelge-
bled zich tot voorbij ?rotel uitsbekte en dat vljf eeut{en ge-
l-eden de a{uateïing niet geregeld was zoals tegenwoordig, is
dat goed te verklaren. Een naam als 'rDe Stap'r wijst eï even-
eens op, dir.t men daar een dressig stuk grond had..

Hoe oud is De l[ortel?
De oudste sporen van bewoning van !e Mortel heeft men

aangetroffen blj de opgravingen ln 1!16 op de Hoge Kranenbra-
kcn.Op een afgegraven stuk grond van , x ,0 meter heeft men
voorwerpen uit de lti-dden-S t e êrI{ t ijd (AOOO-4OOO jaar voor
Christus ). gevonden en een urn uit d.e Vroegere IJstijd(ongeveer
60O voor Christus). Deze urn, gekneêd ven met scherfgruis
verschraalde klei en geelbTuj,n van kleur, bevatte nog enkele
crennti e -re st en.

fn d.e zwarte grond van het oude bouwland werden ta1 van
scherven aangetroffen.De oud.ste ls karollngisch net radstem-
pel indruk, 1{de en 15de eeuws steengoed en loodgeglazuurd
aarde--werk ult Later eèuwen. Uit dit alles ís op te naken,dr"t
de Hoge Kranebraken reed.s in d.e !d.e eeuw, de trjd van Karel
de Grote als bouwland werd gebruikt.

lildus het rapport van d.e Oudheldkundige Dienst, opgemaakt
in 1)J6.

Dd Lrlortel is een van de vele plaatsen
rond Genert liggen.Zie naar n3..!r Handel .

op "eItr, (=bos),dle
lc.,:L-,o' . Bakel-, Gto-
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@!y liikstel-' Vcflh+" -ie hccr Va'11 deï Wijst stelt naar aanlei-
ding hiervan 1n zijn boekje "De Seknopte Geschiedenis van Ge-
mert, lste uitg.blz.4' de vraaS: Wa.s Gemert êen open plaats
tussen de bosseir? ZoLang de betekenis van de naam rrGemertrr

niet is opgelost, zal dit wel een vraag bf ijven.

le naam De l\{ortel in verschillonde akten'
-- tï ïóiícrrl rTenffid e naam tegen van"De
Mortelr' of van een van de buurten. Zo wordt blijkens een akte
van I rnaart 14A9 voor de schepenbank van Gemert door Johan-
nes C1ot, comn. ndeur vah Gonert 'rghegeven ende erflic ver-
pacht enen goed.en zekeren na.n Peter Claus zoen van Ghernert
enen acker lands dÍe comende is vandèn hoeven te Scarpenber-
che toe behoerende was den huse van Ghmert . Deze akker l-ag
op Boekontl de hoeve Scherpenberg 1ag in De i{ortel.De pacht-
prijs hrastttwee mud ende tvee loepen roggen ende vief nud- t.rr"".'t (lfïksarch.Den Bosch Comrn.Gemcrt nr. 61).

0p 7 Ínei 1417 wardt door Íienric vander Heze, ook geheten
van Vinckel, een stuk grond trgelcgen i-n der heerlicheit van
Gemert aldair aenden l.lortelrr ove"g.dragen aan zin z\Íager
Claus.

In 1[)2 dragen Stans, wettige zoon vzn Villen ?eters' Pe-
ter 1\{oens en enige a.nderen rrgesamendeÍhant r erffellck over aan
Jannen, wettige zoon van lJillern Peter Roefs een stuck land
met eenen heytvelt daeraenr geheyten dat Hemelryck' gelegen
in Ghenert ter stede geheitên aen de i\{orteltr.

Op 9 naart 1614 getuigen de schepenen van Gernert Ad.arn

l,enartss van StryboschrAnthonis ?eeterss van Selantt Ansen
van Gemert, Peeter Jan Bruestens, Henric Fransen en Ansent
Laureynss, dat Aerdt Peeter Anseus bekent ontvangen te heb-
benrrvan den Hoochwerd.igen, !/e1ede1en en gestrengen lleerent
Emonden Huyn van Amstenrade, T,snt c ommand-eur van ]\ldebiesen
Heer van Gemert enz. de somme v3n hond-ert gulden tot twin-
tich stuyver tstuck, heeft wittelick en erffelick vercogt,
opgedraBgen en overgegeven den voirss.Ileeren.....een jaer-
fixe rente op chijns van vijf gulden tot twintich stuyver
tstuck, alle jaer te betalen op onser Liver Vrouwen T,icht-
misdach.,..van en uyt een stuck landts gelegen op de 1,{or-
tefse payen, groot seven lopensaets, benevens Antonis Se-
lnnts erff aen deen sijd:, ende dun ]:itterlr r al.l.air dander
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'"T err. ( Ibid. i]ís. 1 1 6 en 276).

Sehalve clat men verschillende stukken land tegenkorai, met
een bepaalde naan, zoal"s bv. len Bleeck Den Hongercamp en
le Sp-rinc worden ook genoernd De Smacht in '1 4BO en de Paes-
sche Hoeve ín 1QlJ, ïn een vorig nurnmer van Gemerts Heenrnr.
{!, noernt Ad Otten nog verschil}ende andeïe goederen in lè
l{ortel gelegen. o.a.in de buurt van "I.'ií}sentrt, zoals de Ge-
mertsen llilschot noemen.

llet Zwart 1"/átt er.
Een van d.e neest geheilnzinnige stukken van lê l{orte} is

zekerÍHet Zwart vlàlter 'r , ds t ijds grote heid.evelden met vennen
en bossen. le naam wijst erop,dat eï een poel of moerkui_l was
vermoedelijk ontstaan na het aígraven van klot.

ZwatI:e watets zijn er ook cp verschilfende plaatsenro.a.in
Lillburg en daar zijn vele sterke verhal-en over in onloop.
Griezelige vertelsels uit de oude tijd,toen de avonden zond.er
veel hezigheden en lezerii walen, omdat nen geen licht had.
llant als vroegêr bij d-e lange winteravonden de buurtersrfami-
lieleden en huisgenoten bij het vuur van den herd" zaten, waar
kfot of hout werd gestookt, waïen er licht echte veïtef1ers
bij, die verhalen opdisten, rraarin duivels, heksen en spoken
of andere geheinzinnige krachten rn zeer voo?nanerja vaak de
hoofdrol speelden. En dan gebeurde het vaak, dat de oor-
spronkelijke verhalen met opzet werden verdraai-d. of uitge-
breid met eigen fantasie. lan kreeg men pas echt een boeiend
verhaalrwaarmeè men de toehoorders vaak de schrik op het lijf
joeg en dat moest nen juigt hebben.

Zc konden 1'erhafen ontstar'n a1s van
Ilortel en De Peel'r. (Gen.ileen nr.47).

Nu 1s het opvallendrdat in de verhalen van vennen en moe-
rassen êen oí 3ndere kerkklok en Kerslmis zo vaak een rol
spelen. Zo vertelde men van het Zwarte Water dat bij Venlo
ligtrdat daarin een klok J-igt, die in de Kerstnacht een kla-
gend geluid geeft. De klok werd gegoten dooï Jan den Klokke-
gieter van Venlo en deze zou luÍden bij het huwelijk van zin
dochter. De bruidegom kwam evenwel niet opdagen,zod,at de và-
der begreeprdat zijn dochter was bedrogen. En toen Jan daarom
bij de duivel vloekte o:n de schande, verdween ptotselíng de
klok uit de werkplaats. Ze kwam terecht in de moeraskuil, die

"le Gloeige in 1)e
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sinedien êl"tlitl zvart zag.

Ook ín Horst trêft aen een alergeliik verhêêl êan.Dêar ver-aueen in een gtornachtige nacht aè tiot ;;-á; ;;;;;*;";"e;kerk, tor',rij! zi een hoek van ale toren rl""rr"i. . ZiJ ras te vroeggeluid, naneliik voor zii gewijd. nee.Satan ,jnaite de klok ln. dedonkgre peelnoerae s eu. Ook d.aar hoort oen ze-nog in ale ï{êrst_nacht luiden. De vol,ksmoud verbaalt noe, áat dë na"tà"-v""d.eae klok een verlèldeade k1ank. helienl'.rn""fd.oor zlj op 
""r,won{ere'wiJze ite nênsen náe.r zioh toel"okken. Ála tJrtáa"g€r;in d.e Keretnacht hear tonen volgen, fop"" o;l verdoold in desonpige vêennoerêsgen en zulLen er'verárínkJn in het Zvarte\{Êi or.

!,
| 1Ír

to!'€akl6'F*ïïi.-hê.t'Zrarte trdater.
(tek.Haria van Kre ij )

lí rlirïvef snfrt een
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,itL zijn zeker sterke verhalen, naaï sons moest men ::i, , ,

geloven. Zo moet het g:ebeurd zijn in de buurt van Dinther,
waar ook zorn moerven ligtrdat een boer uit de buurt toeval-
l-ig het weghalen van een klok had gezient doordat hij daar
langs kr^ran. Hij had ook gezienrdat er daags tevoren een zwar-
te vreendeling in het dorp tras en het eerste waaïaan hij
dacht, dat dit de duivel zou zijn, was waarheid. Want toen hij
naar Dinther torugging en eï navraag deed, bleek het maar a1
te juist, dat d.e klok ult d.e toren was verd,wenen. llu kan men
daar naar het plonsgeluid van de kfok gaan luistêrenr'Ítranneer
inen in de Kerstns.cht naat dat moerven gaat.

Bij de verhalen 1s het ook opvallend, dat de plekr waar de
klok ligt open blijft,zelfs als alles bevriest.Als de sterren
glanzen over de Peelvlakterdan kofkt het zwarte water en dan
dreunt uit de geheinzinnige diepte, d.ie volmoert, donker een
ver, dof z"íaar-bonzend galnien, a1s van een zwate klokr di-e
bonkt diep in de buik der aarde.

De bron van deze Zwarte \Iater verhalen was voor nU de
Kerkklok van pastoor Poel1r1910rnrl4rdie eraan toevoegt: r'1'rre

zullen toch met Kerstnis maar niet naar ons Zwarte ldater
gaan ! rl

Het kerkelijk leveh in le Mortêf.
De inwoners van De l4ortel Lraren rrooï het vervullen van

hun godsdienstplichten sinds de tijd van Willibrord aangewe-
zen op d"e kerk van 3akê1, die hun parochiekerk lras evenals
van de 1nlÍoners van Gemert. i'logeliik heeft St.Willibrord zel-f
nog in De Mortel het evangelle verkondigd. 0f er in die tijd
ook een kapel-letje of kerkje stond j-s niet bekend.

Pater G.v.d.Il1sen, de boerenepostel , had a1s Genertenaaï
veel belangstelllng voor de geschiedeni.s van zijn geboorte-
plaats. Hij schreef o.a.diverse artikelen ovèr HandelrGemert,
d.e Geschied.enis van de Latijnse School van Gemertr Èen boek
van J62 bladzijden net een groot aantal bijlagen, en ook een
boekje van 57 blad,zjjden over de S,Antonius kapel in ne l"ior-
tel. Het bestaat alleen in handschri.ft. Hij voltooid.e het op
1f januari 1889. Dit boekje is voor het grootste gedoelte de
bron ven helgeen hier volgt.
_E_v_er_err1_s--Icn_.Q.!;\l_i-911^i,u;-.-tb'L

Tn cl: l:f ' ;. vll de 1,-;la1f de en d;-r'l :n.Le



-.,_.1 -,, -:.; lrerd- aangeroepen als bescherner tegen c irej. . .Lbiukbaal met succes, \arant in de 1 5e en 16e eeuw waren eï i.r.Ions l-and en vooral in Noord-Brabeat . bijna overal kapellenopgerlcht ter ere van Ántonius Abt of was er ín de piaatde_lljke kerk een altaar te ziiner eer gewijd,waaraan gevoonlijkeen beneficie verbond_en was, De St.Janskert van Genèrt bezátook eon St,Antonius-altaar en in d.e Deel staat nog steedshet Sint Teunniskapelloke, eigendom van de Schut van dienaam.

!g+!fojg- {en=-{aig!gr yal st.a"toni"s t r.Pet"us Gaut ius, die pastooffi92 tot1.1)6, schrtlft erover in ziin register aat frij aanlegd.e tussen1'l?0- en 1flo. Ztjn zegsman is Antonius DaniËls,waaischjjnlïkdezelfde, die Ín 1688 tle kapel opbouwde.r',Lntonius Daniëls zegt wat hij van ziin voorouders had hoo_ren verhalen, dat in de. l{ortel op de plaats der Capefiestond. een heiligen huisken van Siit r\ntoirius,dat na het-jaar16J6, aLs êr een zeer g"oote sbrfte wegens de pest hier inGenert geweest is.....en dat na dien tild korts daarna de ca_pelle van Sint Antonius is begonnen geieest en was sco verregebraght, dat de nueïen soo hoog r',arán dan sii nu bennen enbreef van d.i-en tiid. tot onse tiidón soo onvortrokken. . . . . Hebbedese lnuur tler capelle seer d.iliwils gesieni.
!r moet dus oorspronkel{ik slechis een heiligen huis( r1soort keske?) gestaan hebbÀn en ait noei een kapélletj;-à":

r^rord.en ziin kort na 1606. In die t jjd heerstá er hier en bijnaover geheel ,Europa een vers chrikk;f ijke pest, d.j-e aan duizendenensen l:;i 1 -;..:i kostte. Ook in aÀ Uoitef sti-ervan zoveelmensen, dat men een tweede kerkhof noest aanleggen..
. . 

rrBovens taand.e pestziekte en_de daarvan gefuiËig.verkregenuitkomst onder aanroeping van d.e H.Amtoniu3 zijn á" g,"f"!Ërr_heid" geweest om in de -pLaats van rt huiti;;" huisje een ka-p:l ter eere van den H.Àntoni.us, Abt "" nï"r1t, te bouwen enintt votgende jaar na,-rt eind.e a"" pestriáite in 16J6 is dekapel ter erê van den H.Antonirr" gotóu"á.-là tup"f was acht_kantvorrnig koepel met houten tore;tje; --h;; 
nuurwerk lrassterk'het overige gebrekkÍg, z onae r áaígkoo", "ora", banken.r,Aldrrs Jac.Corstens, rector in De lLtoitet van leZZ_1861 , inzijn menorial_e.
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rJ.) :il) -)t d,lng van de kapel was volgens Van den .i:ll s en tzien in de keïk van le Uoïtel, geschildórd. bij het beeld van

S c,Antonius in het z_ijaltaar.
Dat is dus het k#elletje, lraarven Daniëls of Gautius demuren nog gezien hebben en dat tot het jaar 1696 onvoltooidbfeef. Het heiligen iruisje, L/aarvoor d.e-St.Antonius_kapel inde plaats kwam, dateert vermoedelijk uit d.e 16e eeuw, ,àg"ftk

gebouwd naar aanleid.ing van de pestrdie heerste in d"e eársiehelft van deze eeuw.
Er gebeurden bij het bouven van kerken of kapellen vaakgeheimzinnige dingen; men zag soms dansend.e IicËtjes bovenhet bouwterrein oí het spookte er op een of andere nanier.Zozegt pastoor Gautius d.at rvoor dat de kapel was volbouwd" despraak ging ond.er het volk, d.atter dikwils geaien wiert .eenwit vercksken metten avond.t.,r Gautius beschou*d.e het als eenfabof, Naderha"nd sprak hjj personen die hen zeiden dat er weliets van waar kon zijn. Hoe het ook z{j, zeker is, d.at men hetverksken niet Íneer heeft gezien of ervan. geloord. sinds eï in

d"e kapel- nls_gelezen is. Voo" 1688 zal dit dus in de kapelvan le l.{ortel niet gebeurd zijn.
liidlaggn.uit ?e.t,lorteI yoor de GenertÊe \erk.In het register van cautius, r,,ààiffi-6ïl-ïát van Heer AI_bert Stritbos, pastoor van Gemert van lJ)O tot 1621, is opge_
nomen, ríord.en een groot aantal lersonen genoemd. uit De fiiár_tel, d.ie een bepaald.e cijns verschuldigd waren aan de kerk vanGe.nert, rneestal ln.de ?orm van een of rneer vaten rogge. )ezecijns rustte gewoonlijk op een stuk land of huis en hof, d.iedoor Gautius net name gencend rrÍord.en. SoBS staat er oót tgvermeld., in welk jaar d.eze c|ns voor de eerste keer werd beltaa-ld.. Zo vinden we d.e jaren 14)7, 144j, j484, 1489, 1rOT,
1516 , 1511 enz.
. Uit-de opgaven bljjkt, dat De Mortel veef bgdroeg tot on_derhoud van kcrk en pastorie.
q e_ Mg_I_!-gl__- e :!g!&L_egl. e is e n Ê e c t o r-.:_

Hct voltoolen v:.n de St.Antonius_kape1 heeft nog heelwat voeten in de aa.rde gehsdrmaar toen het zover irasrwildende nensen in De il{orte1 graag d.e gelegenheid hebben om daErmis te horen en god.sdienstonderricht te k"Ugen. r!-en candid.eat_rector h|ldden ze in c1o pcïqoon - , .1n61- s1i)s. Verhof stadt. zoon



van d-e president van de r.ieÍt! riJc . j . , ri l,Jt JJr_r,u$ Ver-
hofstadt, d.ie vermoedelijk in le Xïortci 1".,or1achtig was. Joan-
nes had op d.e ï,a.tijnse Schoof van Gernert gestudeerd en was
reeds prlester in 1688. "Hij had.de geene bedieningeir zóa1s
Gautius schrijft. Hlj werd, vernoed.elijk mede door de invloed
en voorspïaak van zijn vad-er de eerste rectot van De l[ortel
in het jaar '1 689.

Voorlopig nocht hij d.oor d.e week driemaal_ mis lezen j,n De
l,{oïtel, naar de zondagsdlensten, d.e preek en catechizatie
noesten worden bljgewoond in de parochiekerk van Gemert.

Joannes Verhofstadt verliet De n4ortel in 1'IOO, toen hï
pastoor werd in Nuland, waar hij ziin overleden broer Thomas
opvolgd.e. Ziin pastoraat was maaï van korte duur, Joannes
overleed iramelijk reeds in '1 701.

-De-!pr q r g.9g!_-JeI_-JqC4n n€_-l{.Cl!g€Êjadj-:
Na het vertrek van rector J.Verhofstad.t is er naar alle

waars chilnl ijkhei d eerst vele jaren later: een priester in vas-
te d.ienst van de ortelse kapel gekonen.Intus sen hebben ver-.schillcnde priesters uit Gemert da dienst aldaar waargenomen.
ilit blijkt uit het feit dat de kapelmeesters van De l{ortel
ultbetalingen d.ed.en a.a.aan Petrus Hoogersrwegens bedieninge
van de irlortelse capel voor het jaar lfJO te figtmis 17tl.
verschenenrr, Aldus de kwltantÍe. Aan andere pri_esters werden
ultbetalingen gedaan o.a. j-n 1712, 1713 en 1714.

De ii[ortelsen waren met de toestand- nlet e"g tevreden en
een van d.ê tudeljjke bedienaars, Wj.1f en van dón Broek, d.ie
ook leraar was aan de j,atljnse School- van Gemert, heeft in'1711 een register genaakt van de inkomsten der kapel.Zo wist
htj d.at er een bes t aansmogel ijkhe i d. was vooï een vaste rector
en zodoende heeft hij aan de Landcommandeur, Kardinaal Schdn_
born, dió in october 1fJ| Genert bezocht rreen request gepre_
sentêerd. ten eynde om een Sondaegh en heyligdaagse miÁsè en
catechi-smus in De liiorte] te hebbenÍ.

Hieruit bl1jkt dus dat reed.s ín tlJl
vljf jaar later is toegestaan.

is aangevraagd wat

Tn 1lJ6 werd. Antonius de Veth aangesteld tot rector van
De l{orteL en sinds die t!jd. gebeurd.en a1le diensten, ook des
zondags in De lt{orte1. Het had echter heel wat moeite gekost,
'oord.a.t .stoor Gl"utius hiernee instende.!/el r^rr--d er ..1 so_
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--chr:jven vàl G,: rrius i.n 1l1J: "Ook 3al den Heer llastoc', ir,t'.
sorgen dat door een van sijne Tleere ofte sijn selve(ist dat hij
d.at liever d.oet)in de twee verafgelegen gehuchten van Genert
te weeten Den L,iortef en L'sdonck alle weeken in ieder plaets
eens gecatechiseerit word.t tot lnstructie der grote l-uyden,
en kleyne kinderenrr. Verder zal in de vasten tweemaal per
week catechisnus gegeven worden aan de kinderen die noeten
worden voorbereid op de eerste i{. CoÍnmunie. Zo is er ve}e ja-
ren vanuit de pastorie van Gemert gezorgd voor le jlortel en
Esdonk.

EeL_lrtCÉ_?CS__SeStg_ot Jsuj rug :
Ondat &en j-n De l{oïte} goed wistrdat de pastoor zich ver-

zette tegen vaste zondagsdiensten, probeerdê men d-oor niddel
van een sneekschrÍft de pastoor tot andere gedachten te
brengen. 0p het einde van het jaar 1715 Lrerd door alle ouden
en kreupelen van De I'iortel een brief aan de pastoor overhan-
digd van de volgende lnhoudl
ItIn de drie gehuchten 1\iiortel-, l.{i}schot en de iioogen Arle zrjn
veel oudenrkreupelen en gebrekkigen, samen 27 in getal, die
niet naar de parochiekeïk kunnen gaan' geen kerkelijke dlen-
sten kunnen bijwonen en biigevolg slecht onderwezen zijn. In
denzelfden toestand zijn veel herders van schapen en koeien.
Zij vragen dat hun evenals aan die van isdonk vooï l,'/einige
maancl.en is toegestaan boven drie wekef ijkse missen nog een
Zondagsche l,{is met preek of catec}rismus gegeven worde, te
meer daar de kapel goed begiftigd is en de supplianten tot

- li et rekest ver-verderen onderstand bereid zljn. "
neldt 2l namen; vijf pelsonen zijn tachtig of ouder, de rest
tussen 70 en BO. llegen personen word.en verrneld a1s rrkreupelr'
allenaal vrou\4ren op óén na.

Het verzoek werd. niet d.iïect ingerÍi1ligd., naar na meer
verzoêken en onderhandei-ingen kreeg De ],[ortel in 1116 het
voorrecht van een zond.agse nis en preek.

De Uqlt-g ]__r-e-LfÊ J ett4"ig 9_ -L?19,9!i-x .In het jaar 1861 r,;erd het rectoraat De i"tortel een zeLf -
standige parochie. De laatste rectorrJac. Corstensrhad intussen
een nieuwe kerk gebouwdrclÍe in 1849 gereed. kwam. In 19OJ
werd- deze kerk afgebroken en veïvangen door de tegJnuoordige.

- l. II . J , ?erulings .


