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GB'IERTS OUDSTE BEGRIAFtsOEK

Het ouclst bekentle tlood-register van Gemert bêslaat de periode 10 decenber 16O9 tot 24 decenber 1625. In dit tijds;
bestek werd een aantal opmerkelijke inschrijvingen gedaan.
Het betreft hier sterfdata van Personen die - enkelen uitgeuonderd - waarschijnlijk niet in Genert overleden of begraven zijn.
De vernelde personen zijn:
6-9-1610 Heer Jan van Ruyschenberch' Connandeur tot Raemersdorp
3-7-7610 Suster Lintgen ten Bosch
Heer Willen van den Eynd r pastor tot Bakel en Durn
'.9-4-1.612
..-70,-1612 suster Henriclorken ten Bosch
2-?-76t4 Heer Gijsbert Masius biscoD ten Bosch
11-4-1615 l'Ír. C.er it Fabri van Genert
18-2-1616 Maxinilaen Ennst htshertoch ende lantcoÍnnandeur
van ale Balije Oostenr i jck

2?-77-f6!6 l4t. Dirc Peter Goorts rector schole in Uert
25.72-1616 Johan Janssen Custer énde Secretaris te Bakel
27-2-767? Heer Ardt van Berchon, comnantluyi tot Beckefoirt
15-7r-7677 Heer Godert Hoen van Hountsbroec, or densr i dder
2A-77-161? Ileer Jan Conraed, lantcomlandeur der Balye Fbancken

!2-12-7677 }Ieer Wynant FYecIr ick Zwijssel van l{issen, ordensr itlder
15-1-1619 Heer Meximiliaen onsen Duytsen Ílr.
fi-72-7679 Heer Adam lrreyerns, pastor in Geldrop
1?-3:76?i Heer Uijnant Jans, pastor in Beeck bij zittert
3f,-72-7622 Heer Jan Ellempt, conmanaluyr tot St. -Petersvoiren
LO-1--7623 Heer Antonis (Nucyns ) out pastor tot G,ruytroy
10-2-7623 Heer Philips PolLet, sacrist te Biessen

lÍilly Ivits
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Tot mijn Éfote spijt kwan er op de foto van de nklrsestreufrl
etende fanilie, in de vorige aflevering.geen enkele reactie.
Jamner. maar het is niet anders. Daanom ben ik dit keer maar
eens in mi.jn eigen bescheiden archief..ie gedoken. Daaruit heb

ik een oude foto opgediept van nijn grootvader Jan van Kessel, ook wel bekend als Jan van Martekes.
De foto is genomen in de tuin van Mejuffrour{, Anna prinzen op
It lloekje. Cirootvader is jarenlang
geweest bij d;
ruuftr. Iloelang weet ik niet. Evenmintuirunan
weet ik wie (le beide dames zijn op de foto. De hond is Wodan! Kent iemand van de lezers de naan van é6n of van beide dames. Of is er iernancl tlie
nog iets weet te vertellen van en over Anna prinzen. Huize
Iloekje, of over nijn grootvader. Mooi of lelijk alles is welkorn. Jan van lGssel is in de twintiger jar.en ook aktief geweest in de geneentepol itiek. Op een pamflet dat toen werd
verspreid bij gelegenheid van een geneenteraadsverkiezing,
kon ik zijn naann tegen. lÍie dat pamflet heeft verspreid en
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Aan de Kiezers
,.,v?n Gèmert.

:,,'a' .';
; ' cÓRsrens is een man
:' Die 'iedereen verdragen kair ;
' Peerke Smulders, *u* rr;1t g'er van zeggen,
Daar hoeft ge geen eiei oiider te leggen;
' Nov kilgen ve. de Cool,;,
Stik, vèrrèk
.

,.

Nov bên der verdomme;

I

I

Jan Bioek, een lid. vaarop iniemand staat
Maar door liist d vordt hij lid van den raad ;
En nu komt P. Slits, de Antikrist,
Je veet hoe t gaat
': ,
Hij zegt niks en doet niksl
En Peerke houdt z'n smoel ;
Verholstad Th. die' hebben ve dra
net as de kuuskus
' See
Zoo nov en dan ba" ba;
Jan van Kessel, 'n vaardig man
Die maakt er nog eens vat van
Die prrit van ons Juffrouv heat gesproken
En daar ben ik mè in de boks gestoken;
Van Melis A. 'n nieuveling -.
Daar zeggen v9 op, bing, bam, bom;
En. Péters F. uit binderseind
. Hii : is den bèste,
;
'' _ .Al siaat ie op 't eind.
,

',,Eenige

kiezers staahile buiten alle paÉijen,

+'Bie liefhebben en vrijdn".

'i

i"
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welke reden is zeker ook interessant on te weten.
ben zeer benieuwd of er op deze rrl{ie kerÉ lÍie[ zo vol vragen ook zoveel antwoorden konen. Dus beste lezers, duik in
uw geheugen en pak daarna de telefoon. Draai 63324 of schrijf
een briefjê naar Virnundtstraat 14.
Bi.i voorbaat heel harteli.ik dank.
om
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Dien Scheepers-van Kessel

Pjèrsbloenhèj liee of P.i èrsbrunghèJ1ige?
Jaren geleden noteerde ik in Boekel het woord Pjèrsbloemhêjfigg als naan voor een plant of onkruitl datFlfiGiiï
werd aangetroffen tussen jonge mangel- of bietenplanten. Bij
het plukken zou het pluksel een doordringende geur verspreiden en het zou blauwachtigê bloenen hebben. Ik ben er nooit
precies achter gekonen welke plant hier bedoeld werd naar ik
vermoed dat het ereprijs of hondsttraf geweeèt moet zijn. Met
de naam van de plant wist ik niet goed raad. want gelijkenis
net de paardebloem. die ook wel .iêrtgalle genoend werden was
er niet. Tot ik op zeker noment van iènand de naan p,jèrêFrunghèilige hoorde. En was toen ook ienand uit GenerT-6TJ
die bevestigde dat haar vader deze naam voor een bepaald onIauid gebruikte. Ik vermoed nu dat de naan noet worden verklaard als paars bruin heilige. In de plant zouden dan de
kleuren paars en bruin aanríeàig noeten ziin, en de plant zou
geneeskracht moeten hebben. want ik neen aan dat het woorcl
heilige iets nêt heilzaam of gezond te maken heeft. Nu lees
lk in een plantengids dat hondstlraf een giftige plant isonder andere voor ggg,
maar geneesnidd$E-Ëzitten vaak
giftige elenenten, en dat hoeft dus het geneeskrachtig€ niet

uit te sluiten.

Mogelijk kan ienand uit
fornat

ie

geven.

C.emert op bovenstaande nog nadere

in-

Martien van Sleeuwen
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BDSTAAT ER VMBAND TUSSU!

DE NAMEr'{ MoRIH, Etl

EN DE
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Bii ve ldnanenonderzoek in Boekel khram ik de naam Mortel of
Miirtelke een Daar keer tegen als naan voor een aráGS-terrein, in het zogenaamde wi,lstgebied. Trekken we een lijn van
Heesch. Nistelrode richting Deurne en eventueel tot Roermonrl
dan blijkt largs deze liin de naam Mortel nogal enkele keren
voor te komen, onder andere bii Nistelrodê. een paar keer in
Boekel, dan de plaatsnaan bij Genert, dan de Breenortet bij
Deurne en de naam Mortel bij Roggel. Buiten dit gebiert zi.jn
ni.j alleen bekend: Mortel bii Vierlingsbeek en Biezennortel
bii Udenhout. Verder onderzoek 2ou noeten uitrtri.izen of de
naam Mortel inderdaad typisch is voor het gebied langs de
Peelrandbreuk. (Zie ook: Jan Tinners, De lrti jst. in Gemerts

Heen 1986, bl-z. 75-23).
Aan de veldnaam Eusel werd al aaÍldacht besteed door H.J.M.
Thiaalens in ttDe vffiaan Eusel in Gemertrr in Gemerts Heen
1981. blz.31-32. Wat Boekel betreft: In de wijstgebieden wercl
de veldnaam rruyselrr of rriuuselrr ongeveer 15 keer aangetroffen. In de gemeente St.Anthonis ên Oploo daarentegen werd de
naan eeuwsel naar 1 keer in het verzarnelde veldnamenmateriaal aangetroffen. Ook hier zal verder onderzoêk moeten duitleliik maken in hoeverre de naan rreeuwselir typisch genoemd
kan worden voor het wijstgebied.

Martien van Sleeuwen
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