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plaa-tsen als Àst--n, llii]rlo en Geldrop, lrÍaaT mï. ir.rr'):t -abr'a
zlch trachtte te velïïken net bezlttingen van zgn. heksetl
of tovenaars.

Toch vas de heksenjager ook in Gemert geen onbekende,want
Ín het kerka"chief van St.Jans Onthoofding komen we zijn naam
ook tegen a1s de kope" van een stuk land in de Boerge Stre-
peïr aan d.e Kxomstraat i4 het jaar 1J88.

D€ vraag roept zich op, oí ; lr.Gerart nattigheid voeld.e
vanr*pe zljn duistere praktíjken en daarorn in het vrije Genert
een stuk land kocht on eventueel te kunnen wïken naa" de
Comnanderije, wanneer de Brabantse grond hen te heet onder d.e

voeten zou worden.
lestijds was in Gemert namelijk verordineert dat men zich

hicr enkel kon vestigen, lnd.ien men mínstens 6 lopense land
binnen de heerlljkheid bezat of indien mon '1 I guldens betaal-
de. Ad ot t ên.

lE HilRElï VAll DJ KIXB001,I 11Í DE 14e EN 1 !e Mn{.- 
.0" Ki"b."r "I" 

pMr.sat is bij cI-
Gemltenaar bekend.Reeds in de -r:iddeleeuwon was deze hoek van
Gemert onder die naarn bekend; een naam die ontleend werd aan
6én der grootste hoevcn van de ircerlljkheld.

lle plaats van de huldige KÍeboom en d-e toennalj-ge hoeve
lijken identiek. In 1466 immers werd.en huis en erv6n rrbi den
Kyeboe nrrge s i tue erd bij den Nonnenacker. De ldonnenacker is een
toponiem, dat door de jaren heen bekend. gebleven is a1s een
akker aan de Oudestraat(daarrwaar nu Roelofs woont).Interes-
sant daarblj is, dat ín 1517 de hoeve te Kyeboom gesitueerd
wordt bij het l-and. des convents van Bynderenldat zou dan met-
een de herkomst van de naam Inonnenackeïr' verklaren.

Bíj de hoeve Kieboom behoorde een visserij(1), tlas die vis-
serij uellicht het natte gat op de Dri.bbefheiderwaar men in
de winter schaatsen leert ?

0p 11 julL gaf Iwan van C ort enbach, I and.c omrnandeur van A1-
de Bieaenrgenene grond uit aan de ingezetenen van Gemert. In
de akte, die betrekking heeft op deze uitgifte wordt een op-
sonming gegeven van dê hoeven, die zich reed.s van grond- en
vruchtgebruik verzekerd hadden.

Het betroffen ! goederen van dc Duitse Orde, 6 hoevenrdie



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.

IES_I1I5!-ENqê!_EB--I4rj. - ! ll_0gljry.r1!ryÊ E sll -prAj !.q v-Arï G J-,tmr-.
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


