
RondviJfuurvertrokkendedeelnemerBoDgichlangsouc[-
irl""ai"""aar il;i;;i- te begeven voor het diner in restau-
rant het 'rWitte Paardr'. T-gen half neger was nen ueer b[i-

een in restaor"rrt t,ol.shouti rroor het geze}l.ig samenzijn,

waaronder vertoning van tt'iate, dagyerslagea van de heren
l4irn van Rooy "r, 

ff,"o van de ien, voordrachten en zang uit
de bekende 1iederenb,ndel, (iVor.t verrrolgcl)

t{arinus de tr{it,

Besmetteli.ike ziekten in Gene.rt'

In het vorig nummer van Gemerts Eeem verd in het verslag
van de lezlng van Dr. I(nitel gesproken over de verschil-Ien-
d.e epideniEei, di.e vooral in d.e niddeleeuwen voorkwamen.

Voori,/eet-ftrropawasdepesteenvandeergsteziekten.}e-
ze werd., zoals uit d.e Litanie van AI}e Eeiligen bliiktr 8e-
iijt s""teld met andere grote rampen, want de aanroeping
IuicLt : ,Van p"ui, 

- 
frong"rlrrood en oorlog, verlos ons Eeer ! "

qok Genert heeft zt,,aar geleden ond'er di'pestziekte in 16'5,
derodeloopinl?02en-eenkwaadaardigekoortsinlS22en
182r. Petrus cauiius, pastoor van Geney,l' va'. 1692 tot 1716

""rr-rift-over 
de p""t i" zijn pastoreel register, waarin hii

vele 
-aantekeningln heeft overgenonen van zijn voorgangers

gi j teti jkt de 
-E"g"""n" critisch, uant volgens verhalen, d'ie

toen de *onde a"eain, zouden er 1100 mensen-bezweken zijn aan

i"-p""t, d.ie hier en in de ongeving in 15)6 uoedde.Hij vindt
het geta; zeet overdreven, ,i"r nadere getallen noent hij
ni.et. Yan andere plaatsen worden ook zulke grote getallen ge

noemd.
Gelukkig hebben we ook betrouwbare berichten uit d'ie tiitl
In het dottenrelister van het jaar 1619, - dat in Veghe1 be-

waard gebleven ie, vind.en ve in de tr*eeile helft van dat jaar
G, ,r"I aangetekend ,'gestorven aan de pest'f en nog 9 naaL

in het begin van 1617. Als men het getal 7) vergelijkt
*.t tr"t g"iiaa"tde aa^nia1 overledenen, dat voor Veghel in
ai. ;"""i 16 tot 18 betlroeg, is het zeer hoog'
Genert kan groter zijn geweest en de pest kan hier he-
vtger hebbea gewoett, tret getal ,rOO is toch we1 zeer o-
.r"idrerr"n.A1s het Setaf in genert viernaal zo groot is ge-

-12



ve€st, konen we tot ongeveer J00.
De haard v&n de pest van deze jaren schijnt in Rotterdau

geweeet te zijn, wear ze v&n 1614-16 beerste in d,e BrDe
volkebuurten, op d.e schepen en in het Franse Garnizoen.rn het
zuiclen woed.d.e rLe pest o,a.in Ravenstein, saer het hoofd.kyar-tier was van Irerlerik Eendrik, Ziekte onder zijn nanechappen
d.eed. zijn poging op te rukken naar Brussel nislukken.

rn Genert is de ziekte in ieder geval zeet bevig geweeet
en zeer velen zijn era&n bezweken. rn d.ie tijd was hier pa.8-
toor Nicolaas Prinetius. Gautius verhaalt van hem, dat hiJ in
ttie dagen on vier uur d.e E. ltis las, [aarr]a hij de gehele dag
i.n een karreke rond.reed, om de sacraoenten toe te d.ienen. A1-
dus verteLd.e auster Barbara ''lljfelaers op 10 aug.1J10 aan
pastoor Gautius. Zii hacl dit gehoord. van haar veder, die
kerkmeester was geweest van Prinetius en d.eze had vergezeLd.
op zijn dagelijkse tochten, omdat ook de koster ziek was. 0n-
dat d.e twee kapelaans, d.ie d.e pastoor in zijn werk bijstonden
ook tengevolge van d.e pest waren gestorven, noest de pastoor
a1 het werk alleen doen.

0p d.e Serglaren ligt nog een stuk grond, het lleitsveld.rdat
vroeger d.e naam pestakker d.roegrondat degenenrd.ie aan d.e pest
gestorven waren, daar aoutlen zijn begraven. 1^Ieet soms iemand
van. onze lezers, of d.aar ooit roensenbeenderen ziJn gevonden?

lIen meende in die tijd ook welrd.at de besnetting in de
lucht zati daaron kwam nen weinig buiten en werden er op
straat grote vuren gebrand., on de rucht te zuiveren.vermoede-
lljk ie uit deze nening ook het verhaal voortgekomen, dat de
pest in Gemert zo hevig was, dat de vogeltJes, d.ie van Erp
over de Kokse brug vlogen, op Generts grondgebied doocl^ D€€r-
vielen.

zulke epicleniEen rlerden ctikwijls beschouwd. aIs een etraf
van de hemel en aLs een.rnid.del tot bekering. Dat d.it laatste
niet altijd uerd. bereiktrblijkt uit een aantekening van pas-
toor Yerhagen. Eij sehrijft; tral waren er zo veele gestorven,
er schijnen nog stijfkoppen overgebleven te zijn, rant r t ras
on d.eze reden, dat Prinetius afstanal. van Gemert deed.'r. EiJ is
toen pastoor in Beek bij Yalkenburg geworden,

Dat nen bij d.eze nood. d.e hulp van boven tnrieprie vanzerf-
eprekend. rn de Morter is men Ln 16J6 begonnen met rie bouw
van een kapel t.e.v. St.AntoniuerAbt, d,ie werd asngeroepen
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tegen beenettelljke ziekten. Ook in Aarre-Rixtel bouwde men
in hetzel.fde jaar een dergelijke kape1. Tan hetzelfde Jaar,d.ateert de fornule van de broodvljding ter ere van st. Eu-
bertusr uaerin behalve on bescheroing tegen hondadolheld. her-
haald.elijk wordt gevraagd ou beecherning tegen pest. In Erp
viert men sedert dat Jaar O.L,Vrouw Pra4sentatie op 21 nov.
als zondag uit dankbaarheid voor d.e niraculeuze bevrijd,ing
van de pest, welke d.e omtrek teisterde.

In 1702 heerste hier ile rode looprwelke binnen vier rnaon-
den fO mensen ten grave sleeptel Ook toen trok men ter bed.e-
vaart het kapelleke van St. Antonius in De J[orte1.

Pastoor Yerhagen naakt in zijn memoriale nog roelding van
een kwad.aardige koorts, cLie in Gemert woedde van november
1822 tot september 182)ruaaraan er velen zijn gestorvenro.a,
Arn.v.d..Loo, kapelaan alhier, die 24 jaar oud. aan d.e koorte
overleed. op 12 juni 182r,

Er stierven in het jaar 18?3 in het gc!:cel 141 personen,
terwijl het genid.d.eld.e van d.e drie vorige en drie volgend.e
jaren JJ bedroeg. Hierbij lraren er )6 onder de 10 jaar, B

tussen 10 en 20, 2J tussen 20 en {0, }5 tussen 40 en 50 en
d,e rest oud.er. Gelukkig dat nen tegenwoord.ig over goede ge-
neesmid.delen tegen de koorts en andere kwaad.aard.ige ziekten
beechikt.

I[.H. J. Pennings .
P.S. In d.e Volkskrant stond kortgeleden een artikel over

de uitwerking van d.e bestrijdingsnid.delen, die nen tegen-
woordig' gebruikt voor het verd.elgen van al-lerlei ongedierte.
De schrijver zegt, dat er altijrl enige d.ieren ongevoelig
voor clie nid.deLen zLjn, waardoor een resistent ras -tordt ge-
kweekt. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat de peotver-
spreid.ers bij uitstek, de ratten en de vlooien zozeer in
aantal toenenen, dat et t.z.t. wser een pest-epidenie zou
kunnen ontetaan, taten re hopenrd.at de schriiver ongelijk
kriJgt.

Rectiflcatie

trll.8.J,P.

fn het vorige nu&mer_ (rrr.ZT) staat op pag.12 ondsr ilKor-
te notitieor'; ',fa 1967'verko6pt... etc:t' Iit noet zlJn: r fn
1597 verkoopt..€tc.rf
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