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---trovl;s-.il,ïáJ-ïóïIfï-Jáis,,n k.nam bii ziin huweljik naar Lre-

mertr \,/a;r hil trouwde op 1{ jurli 1855' Hij was afkomstig uit
liiuenen en werd daar op 15 septernber .1825 geboren' zijn bruid
was AéF. es van de Vossenbêrgrdia in Genert geboren werd op 10

april, '1 BJ4;haar ouders wsren Antony v.d.Vosscnberg en Jacoba

lrà., Ge"te., die een boerderij ber+oonden in de Pandela'ar'
Bjj zijn íuwcl:jk Jaf \iloutèr e,ls be roep op rrlrétzelaarrr' ilet

jurge páar ging wonen in de Kerkstraat ts JOO; dit m9:t ge-
ït"!t ";jn 

o! ae praats'waar nu A'v'3ercke1 woont(nr']6) ' Rond

tgtO rt" daàr de bakkerij van Glaudcmàns' later het garagebe-
aí|;t .ron Van .Asseldonk. Toen dit in 1928 afbrandde, kocht de

hr.ilan 3erckel sr.hct pand en bour^/de er een nieuw huis'
Wouter Jansen schiini nogal eens va'n beroêp verm'derd 

- l?
zqn, of hij haeft t"""dntn beroe!on tegelijk uitgeoefend' li-t
tilr.t "lt de geboort eaugift Èn vcn dc zcven kinderen, diezijn
vróuw Agnes hém schonk tussen 1856 cn 1865, vicr jongens en

drie neisjes, I/en d.eze kinderen stierven er in 1861 een jon-
gen en een meisje, resp.1 en 2 iaar oud en ln 186) ecn neisje
van aílpe r twee maanden.

Bij àe geboort: van zijn e;rste kind in -1856 noemt i'router

zich"netsàlaarrin 1859 zaakvaaïn.'me r ' in '1 860 connj-ssionair'in
i86'1 metselau"ii.t t862 bakker cn in 1861 en 1865 woer metse-
faar. In 1861 stae.t hij in het bcvolkingsregisteÏ ingeschreven
ven o.ls rtwinkelier en opzigter van particuliere werkentr'

lÍanneeï L,/outer Jansen net zijn bakkerij begonnen is r- 1s niat
pt""i"" "."t te stel-len. In icder gevalvoor of in 1861' want
in dat jaar hecft hij als bakkersknecht een zêkere Joh' Verha-
gen, eeifamilielld van hcn, afkonstig uit Rotterdan en a1s

iakíersleerl ing zttrn 1l-j:rige broer Frans, die in 1864 naar
nuenem Íertrok. Beh:fve deze twee knechts had hij ook nog "een
dienstmeidtt in de persoon van Óe 24-jaríle Henrica Gijsbers'
Gedurende .1 .1 maanden, nan;lijk van rnaart 1865 tot februari 1866

wo.s bij h:m in dienst .'ls"ria Verhofstad, een dertienjarig meis-
je ult 3ake1 .

In dit iaar 1866 verliet onze netselaar-bakkeÏ-l''inkelier-
opzichter-àonmissionai,r Gemert om naar Rotterdam te gas'n' o-
slf ijt l" boven;;'enoend familielid J.verhagen hern hlerbij be-
hulpzaan gewce st ,

i!1" ,r" nu d,.; bovenstr.andc inv intol:is doorlÊzcnt vslt het



op,dat er behalve de mop;lr:n ook 1l paar klompcn worden ver-
meld. 0p é6n van de karnersrde kamer nl .met éón vensterrstond
"een snUpost en een heufbank'r, twee stukken gereedschap, die
een klompenmakeï gcbruikt.Zou líouter ook dit vak hebben uit-
geoefend?

0p zolder stond rreen builnolenr'1 blijkbaar zeefde hj,j dus
zelf de bloem uit het genalen 8laan.

Oíschoon Wouter Jansen dus zo van alles aan de hand had'
is bet hem toch niet gelukt ori de koet te verdienen. Hii kon
zin zàak niet op de been houden en zo werd heel z\in hebben
en houden boven zjjn kop verkocht, zoals men van een faillis-
sement gewoonliik zegt. M.H,J.Pennings.
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In het l"oek "I{eks en Seksrr.geschreven door Ïi.van ilnstede'

s tïe èkarohivari s van ?ee1land, s;ee1de een zekere ,elraït Fa-
bri een minder fraaie rof. De tr'abrirs werden door l'r:Íart.v'd.
l{ijst in zijnrrBcknopte Geschi:denj-s van Gemertlverneld afs mo-
gef ijke nazaten van de vroegere geren van Gemert. Een familie
in Ilelmond noemde zich althans Fe.brir a11as r/an Gemert naar
den huyse en ouden stannne van Geme"t.

Uit de Helnondse geschiedeni-s ziin bekend een nr. l{arten
trabïi en Jacobus tr'abri' die in iret begin van de 17e eeuw se-
cretaris waren van de stad i{elmond.

Waar mï.Gerart lebrj. uit "Heks en Seks'r líoonachtig wasris
nÍet bekend. Hil noende zich pensionaris van het Peelland en
hij werd door de pro cureur -gene raaf van de Raad- van Brabant
aangewezen als de aanstoker en leider van de in de l'ieijerÍ
ingestelde vervolgingen tegen tovenaars en tovenaressen. Hj,i

zou aLs pensíonaris van het plat t e l and " direkt eur-pïinc ipaal I'

zijn geweest van alle zaken van Lraterproeven en andere neeï
pjjnlijke exeninaties' r^/earaan heksen letterlïk en figuurlijk
bl oc bgestcld werden.

Het vervolgen van hekson r,/as voor de Heren en Schouten
der heerfiikheden een winstgevend zaakje' want de bezi.ttlngen
der verocrdeelden werden verbeurd verklaerd en kwancn i.n de
zakken van do nachthebbers terecht.

Voorzover bekend ziin er 1n êemert nooit heksen gelolterd
oí :p ric b:,rndstapel terecht gekonen in tegenstelllng tot


