
ook- (le_ Schotjeq ult Tilburg laten overkonen, dle onaop net Haactlrui.aplein een aerenade braehten net d.c vro-
lijke klaaken ult hun d,oedelzakken,
Daarmee uer het 2de Heenkanp in Drunen ten einde en
keerd.et ee na haad,Jec geven links en re ehtr, u1t de
afeer van vriend.elijkheiil en genoedeLijkbeid Daer buir
terug' 

ll.J.de wit.

In een artlkel van pater Loffeld in ,rGenertg lleem,t'aun-
net 1 1 195, vordt de nean Jan van ilee1u ln verbandt ge-
bracht net het Belgische plaatsje Eelen'rvroeger fleelen,
en in d,e niil.deleeuuen Eeel,ne gesehreven.Yeron&ersteld
wordt, dat hier een veraehrijving had plaats gehait (ae
rrn[ zou Bls 'tu't geschreven zi jn. ) Aaa dit prob]eenpje
dacht ik, toen ik onlange een versregel ult rI t 0root
RaeilEelboeck[ van Joost van den l,{ersch ult 1595 oncter
ogen kreeg.Hierin korot een raad.sel voor net de volgende
regel: rrWij trebben ghelu hoofden en nitte rocken.rr Een
verschrijving als boven bedoeld ie onnogelijk. Jerder
zou ik denken aan een ongebruikelijke :klankseergave
met d.e letter rrurt. Deze vondst versterkt rreet het ver-
moeden, d.at Jan van Hee}u inclerd.aad. uit Eelen kwan.

i1d,A. van tler lrlijat.
Inroners van Genert in 1882

In nunrner 26 van fiOemerts Eeem" uerd een liJct opgenoaen
van beroepen, clie rond het jaar 1JOO in Geuert rerd,en
uitgeoefend. Eierond.er volgt een Liiet van inwonerg
ven Geuert, <lie 85 jaar geleden in het d.orp rerkten"
Ue zien actrtereenvolgens hun naam, hun beroep en hun
leeftjjd (in bet jaar 1882). De gegevene zijn groten -
deels ontleend aan de akten van de 'burgerliJke atand
De leeftijd is rrel eens nlnder naurrkeurig ol6:egeven.
f,end,rik Stuketette, eaid, )P Taar
Petrua van de Kanp, secretaria, {O Jaar
Eendrikus v.d, Kruyaeen, schoenmaksr, ,4 laar.
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1 Johannes v.d. Werff, sehoenmaker, 18 iaar2 Hend,rikus van Veghel, herbergier, !,) iaat
, Francis Cornelis Bergnansrveldwachter, 47 iaar
4 Everard. Rooyackere, bakker, J2 iaar :

5 Ferdinand, Johannes Fransenr schoenmakerr 21 Jaar
6 Petrus van E1ten, pettenmaker, 48 iaar
7 Adrianus van Asseldonk, bakker, 2) iaat
8 Peter Gijsbers, huisschilder, 11 iaar
9 Christianus v&n Schijndel, wever' 41 jaar
O Antonius Johannes Corstens, herbergierr 44 iaar
1 Johannes Happel, sigarenfabrikant, 42 Jaat
2 Hendricus Ermers, particulier, 44 iaat
) Peregrlnug Yerhofstadt, wever, {0 jaar
4 Matthias Gerardus van Kemenade, notaris' 4? Jaar
5 Ferdinand. Lutnuller, timmerman, 5O ;aar
6 Johannes de Vries, veearts, {0 jaar
J Cornelis Lucas Swlnkels, bierbrouvert 19 iaat
8 Hernanus Ermers, Postiljon, \) iaat
! Christ Daniels, nachtroeper' J) Taar
O Johannes van Lieshout, kuiperr 59 laat
1 Gijsbertus Theod.orus 0iisbers, huisschilder, 4O Jaar
2 Peter Severs, houtzagerr )Q iaar.
] Antonius Kandelaars, kleermaker, ,1 jaar
4 Eranciscus Karel Buskens, notarisklerkr 29 Jasr
5 Jan van Dijk, bierbrouwer, 28 iaat
6 Petrus Johannes Crommenackerrblaurrverver, 15 Jaat
? Vlilhelnus lrlichels, klonpennaker, 24 iaar
8 Egidius van Lieshout, kuiper , _1,) iaar
9 Johanneg van Arisen, kuiper, 25 iaat
0 Theodorue Hurkens, organist, 2{ iaat
1 Johannes van Doornik, voerlD&n, z[8 jaar
2 Josephus ven den Elsen, voerman, {l -iaat
1 Johannes C1erens, baardscheerder, {6 ;aar
4 AS.phons Pfijffer, student ' 12 iaat
5 Alphons Berman Renier A1bers, goudsmid, )B iaar
6 ficofaao van Ilout, rustend pastoor, 16 Taar

M.A, van d.er Wijst, heemkundige,ll ig'ar
VOOR IIET VOTGENDE NUMMER VAN ''GUTERTS HEEM"KUNNB{ R"'EDS

NU ARTIKELEN EN LOSSE BIJDNACEN INCEZONDEII WORDEN.
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