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G.j i;R'r's l,IÀl ;c-,' r _9EJI3!,!9_I9!5ÊIEEEATIL:_
Noteerde ik ln het jubileunnummer ter g;elegenheid van het
gouden priesterfeest van líiinhee" Penníngs een vijftiental
Geraertse uitd.rukkingen, deze keer wil ik ter afwissêling
eerF het woord. verlenen aan een van cnze }eden, die net za-
als Uw redacteur het feven grotendeels in ballingschap bui-
ten Gênert moet doorbrengen, maar die toch Geroert nlet kan
vergeten. Van haar kreêg ik een aantal verhalen ove" een oud
inwocnster van Gernert, die een heks geweest zow ztln, '.'et
goed.vinden van de schrijfster heb ik het verhaal ongezet in
het Gemerts, d-at ze zelf overigens nog steeds uitstekend
spreekt, maar dat ze te lastig vond om te schrijven.
lile holen op deze manier het mes aan twee kanten te laten
snijden: onze oude Gemertse vol"ksverhalen i^rorden vastgelegd
en we kunnen nog een GeÍnerts lezen, lTa de laatste vergade-
ring, dÍe in het Gemerts gehouden werd,Ínag d.at na.uwelijks hog
a1s een hinderni-s gezien Lrcrden. (laten we ons spiegelen aan
Lrimburg, daar is het heel gewoon dat iedereen,ook de nota.ris
en de d.okter, dÍalec:; spïeekt in het op enfuaaï . L{aaïom zouden
we ons schanen? Zii die ons wil]en wijsmaken, dat een d,j-alect
mindervaardig is,v-ten niets van t aalkurde , r,'raarde onwetendheÍd
heers b, b-ieràn de vooroorCelen.)
Over volksveïhalen gesproken: U veet toch clat er een herdruk
is verschenen van het lilooïd-3ïabantsch Sagenboek dooï J.R,i,/.
Sinnlnghe? (Uitgave Boekhandel- n:lerlljn, Iiiosk rr erlijnt j e , Van
Dijk en Van Hees Soekhandel, r6-Heïtogenbosch, 1!/J, f IBi50).
Er staat een sage in uit Gemert, n1 . 'rle gloeiige bo1" en
een uit Handel, 1{1. 0.L.Vrouw van Handel'r. Aantrevolen!

-I. J:199: - --
HEI{SER',llE,l Ti\T CÊliirRT.
R.""d í?14^r6"d" "-'r in Gêmert tn vraoutr die lina van deï
I'utten,'*fiài de nènse niindern dir aalt Dlejn t.oeuwne. Over
heur zà ik gear rn par verháltjes vertelle, fk hep se ge-
hèàrt van mènse die liejn lIoeuh/ne noch goeuwt gekèent hebbe,
Tussen rt Benderszánt en !t Hoffelt is rïr ene pat wór nog
aalt In par aauw heuskes st6n. rt Is wel aorich, maï die
heuskes gt6n nê d'n achterkant n6 de pat. In diejen taej$
wónde dtr j-n aen van die wunningekes rt echtpaar Sk6nlngs.Ze
waore pas getraouwt,De mèrlswerkte bai. Grcenewegge, nrn be-
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kèende naon in G6meft, rt Joong etel v6 rn vèèrke haauwe en
ze $aore nó GêÍuêrt nèrt getóge urn rt ae! te koope. fn dien
taejt wieren dtr naonelek nog vèèrkes verhenileLt op Gêmert
mbrt, Tbàis han zê rn sk6n kot getinnert u6r tt bêsJe tn
goei onderkónne ên ha. rn Par daog lêter kwe& tiejn Moeuwne
biirte , want ae há noch S6n kennie 5-eroákt rne ile nèe j lrlire.
Gondeyech kwaone ze 6ver tt'pag gekaocht vèèrke te praote.
I'Ge het 'n sk6n kot getinmert, mar tt bêsJe zal nie aauut
wóro'r, zê di.eJn. Vraouw Sk6ninga zê: "Dè zal evàl wel neeval-
Ie, rt vèèrkê^ziei tr goent bài-t sn íraete.d.l-tt 6k goeuwt".
l::ar In viaek later traz-tt kêpot. De nense ln de biift zên:
''rlè hè Díejn $ioeuwne gedên, lech nar ts 'n haallichdorn
(=relikwie) onder drn ddrpell dan ze1 ze nie rnêr binne koro-
rne'r. Zoo gezeet, zoo gedón. Il6derhaant i€ lleJn nog - uel rs
kornrne bilrte àn de deur, mar binne is se nooit nêr gewêst.rn ïlortje lêter nàkte Traouv Skónlngs wêr op rn aênder ne-
niêJr kennis mê Diejne. Ze hà ts-nèèrges d.e was geiiên en de
Iàlers op de bLèejk gêlêt um ze te laote dràèigg. Toen de
rrêrkors van rt íabriek van Croeaewegge un tsèèlef fire nó
hbèie ginge un te aete, begoze ze e11en61 te Lach€ toen ze
langs de blàeJk kvacne. Ók de rnèns van Vra,ouw Skónings krcan
tbbis en ie zee têge zrn wasjf: Í!{ê heddè ge naí toch mê de
làíers 6ed6n?'r Vra,oulr Sk6nlngs k'ls fên d€ prins gên kaot. 'rc6
dan rnêr te bàbite kieJke, dan zaald.ett wel zien'r. Toen aa
bai tt blaaikske kwarn, vleJ3. ze lekant êachterovêr, want o?.
iederen hoek van iedere ltier lag tn bestel. tn Bestel is rn
sórt beskbàjibol die vriiger veul gêbskke wiejr. De 'rerkersval JantJe Groeneweggê z6n: rtVraouv Sk6ningsrn&k r! mar brok-
kepap vá.n',. l,Íar dè dèi.rvde ze nie, ',rant volges de mènse váz
dè Êk.wêr 't wèèrek vs,n -DlêJn Soeuune.
Zoo ws.z-tt tnen boeuwr die el-ke nèèrege as ie in ztn íikaops-'kdi 

kwan aên van zrn bàeste skaop tliot sach ligge. J'r hê
Diêjn }Íoeuune 6k de haant in gehst. rne paoter van de Kleus
wiejr d'r bai gehêlt. Díe hè neege naachto biddent dêirge-
braocht in de skaopskói en van toên af is rr gên skaop Àêr
gestdrve.
0p rn aander boerderèèj vonne ze elke nèèrege rt pert klèts-
nat fan rt gwa,et Ín de ótal. !e maone laoge in vlechtê um
drn hals. nè r*ás natiirlek rt vèèrek fan Dlejne. rne Kêpiiciè-
ner peoter wiejr drr bei gehêIt en nie blêf drn êllinge
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naacht lraoke en bitldê in de kó1 . 's-MèÈre6eo vaz-rr nÍka 8ê-
beurt. De paoter zè têga dtn boeuvr en de boerin' lrrl'-r't be-
gèent te gf,aouvê za1 drr íenes 8n de deur konme rlie gáliie
nie kèent . 'r,r/6, ze vraocht , moete ze gaeve " . En of d' n diivel
dtr nê spêOlde: têgen-tt grêouwe kwan tr In aauv weefke, lrr
geze€cht hieJl ze verbórge achter drre nêuzik. (0ndeugende
gedachte van Uw redacteurr ltet zà1. toch peter Gardiaan niet
geweest zijn ln vernonnlng? ) Drn boeuwr en de boerin wLzze
hèeL zeekgr db tt tiejn F{oeulrne vêe gewêst. tt Aauw wesfke
vroeg um tn broot. Dè hebbe ze d'r gegêve. Zê heble drr nooit
gên Least raêr van gehat"
In tn fenl€lie wdr Diejn !fioauvne 6k wàs gewêst, t''i-eJr tn hor-
tje 1áter tn kengt hèel zleJk. tt Zwête ve"skrikkelek en !t
wiejr mar nie bêter. De btirt gíng tne noveen hêaune en op de
nêgenden dach rêkte de klêne ên de }êterende haant.le pêoling
wór tt bezvêt kengderk6pkê op ha Eelaeger noes opnééjt 8e-
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vult L'6"e nê nèej strói. St err ze de peul-ing oope rnàktervnn-

+e ze Ine krans van gev,Loite sLrói.
Veul mense han in dien taejt tn hêaillchdom (=relikwie) on-
der drn d.iiïpel- ligge, want dêOr dèàrvde Diejn 1t{oewne nie o-
vêr' 

'Íevr. -Á.. v. d.'.l,aar-iraas t
Van ltlorenburs chs t raat J
,lind.hoven.
( Gemerts r W. J.Vos.

TIJXE GRAFZERKE}I VAN ENP NAAR HET KASTXEL VA]iI GE}{ERT.

---Of roene dA-T6- ""n het
vroegere protestantse kerkhof van Írp overgebracht naar
het kasteel van GemeÈt. IJet z{jn d.e grafstenen van het echt-
paar T,Iatthlas I,iips en Jacoba Jonkvrouwe van Riemsdijk, in het
mídden van d-e vorige eeuw eigenaars van het kasteel, ws.aÍ zij
overleden nesp.op 1) juní 186, en 2) naart LBff, De zerken
llggen nu op het vóSr-gazon achter de eerste poort van het
kasteel ZLe ook "De Streek", nr.16, 2J jan,1)f[.

Pater l,of fel-d schreef erover in een brief van 2! jàn.L9741
rrfk ben blij dat die zerken safe zijn. idat d.e familie betreft:
Dit echtpaar zijn de overgrootouders van de Baïonesse i{.van
HarÍnïma thoe Slooten-Scheidius (nu '/O jaar).

])e hetoveïgrootouders (Van !-lemsdijk-Wesselman van Helmond)
1Íggen begraven op het particulier kerkhof van de famifie
Carp, op een ej-landje Ín d.e l,iarande in Helmond.

Van hen stamt de lïeer van RÍemsditk af, president-di."ec-
teur (of hoe d.;,t moge heten) van Ërilips (zijn vrouw is een
lhilips). - Dat zijn d.us twee nog levende farnil-ieLed.en van
degenen die op de zerken in het park beschreven staan,(Er
zdn er overigens wel neer). Van dit echtpaar is t\ievr.v.H.
thoe Slooten de enige afstammelingerr.

l{et voldoening nogen wij vaststellenrdat ook de Heemkunde-
kring ên speciaal ons lid Jacques v.d.lroe^k een aandeel heb-
ben gêhad in het overbrengen van bovengendrd", ?fi:5:pannings.


