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Vrooger hcb .lk eens getracht, , on de,.veqschillende beroe-
pcnr' dle tn Gemert verden uitgeoefend omstreeks het :Jaar
17OO. onder te brengen ln cnkel.e groepen,:, dle jaan..Edesten
qevcn, welk irarakter de beroopcnstructuur in Gemert toran had.

MiJn conclqsie uras toen , dat de Gsneftse bevelking voor
clica 66n derde bestond ult boeren , ongqyeer 6dn,derde we-
vers en hel laatste derde part uit personen , die de diverse

.werkzaanheden verrichtten, die op elk dorp nodlg ziJn.
De splnsters had lk daarbtJ toegevoegd aan de wevers. 'De

drie aantalLen waren dan respectlevelijk: 203, 100 en 19S.
De gegevens had ik genonen ult een LiJst van het jaar

L7O9r 'dle het beroep van aIle kostwl.nners in Gemert vet-
meldt. Het'publlceren van deze lijst ls ot meer dan 66n re-
den nuttlg. De benamlngen geef lk ln de toenmalige sp€lling
€trr .vraar nodig , volgt een velklartng. ltranneer een vrouw
rvordt verneld, betekent dit , dat zlJ weduwe was of om een
andere ieden de kost moest verdienen

Hoevenaar: 11
teulman, teulvrouw: 143
bouuan, bouvrouw, boer, boerln: 49
wever, weversvrouw: 149
queesel: 3
splneterse: 39 ::

bedelaar, bedelaarse: 1O , '.

arme mens, arme man, arme vrouwz L7
bakker: 7
vll-der: 1
arbeideir, : werkman: t4
schoenlapper: 4

metselaar: 4
lindeverwer: 1 : :naalster:2
dehker: 2 :

koeherder: 1
vocrrran: 3
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greelmakcr: 2
kleermaker: 11
ondervorst,ert 2
spldaat i i:2

r;glaas.maker:3 |

- sehoeRm.aker: 6
llndereeder: B
vlplrellgr(se) l, 8
timmerman: 6

'rademaker: 2
. pellewever: ,l-
.,keerssemaker; t '

chtrurgijn: 1
,wtel.draaier: 2
knoopma[er: 1
blJeman: f:.' .

slaghter:: 2
. r.letmaker: L ,

,cul..jper: 3
mokanaar: 1
veltbereijder: 1
hocdemakerz 2
uperkneeht: 1
hcrbergler: 9.
,lcgopvSour'r: 1. ..

priestert 1 :- _. :

advocaat: 1
horlogienakcr:' 3.

kluizcnaar: 1
gruiter,i 1

biclevelder: 1.

pottenkrerleri: 1
boode: 1
smit.: 5 ,, ,-' ''

leiJendekker: 2;.

slootmaher: 1
secretarig: 1 .
vroevroury: 1

clompennaker: 2
procureur: 1 :

rentenier: 2
, tabakswlnkel.lbr: 1 i

'zbdeluake.i: i i:,

mandemaketz 2 .. r:

keetelaar:1 'j 'i
. kousenbreier: 1

..,..
,:

i

Verklarlng:

Het woord teuluan ts begriJpeliJk,
ati've Aenken aari het:woord teulen
= pl6egen: dus e6n boer.. - -

..Een ftrvez'eI . (que6sel) is een
-,;:.,\iIrOIn6 .v.fOUUr..r.:die in Veel geVallen
, . Ln Geincrt' lid - 

lvas van een derde
orde, d.llr.z. ecn geestelljke bioe-

..' Een : gieeltrakdi ls een: gareel-
nakdr, dus lcm'and, l,die paardetuig

:: mad,kt. .. : .

Een'f.indereeder verttoopt linnen
door aLs tussenper3oon.':

,: Eon cutJpbf '(kulper) maakt ton-
i.., nen' en lruipbh. '

,.: :: Een gruttei $ras een pachter van
6s .gruit :(66n tah de grondstoffen

. v&n bi.er) eh had dairdoor.toezicht
., . op-dc bierfabr.ieage,

. }Ict rroord bielevelder is niJ
Biet geheel duideluk. MogeliJk een
.Duitse handelaai

Pottencrcmcr 1s handelaar in
potten. Een keetelaar hersteLt
pannen en ketels.

M.A. van der ltlJst.
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