
KAPIÏTILSTOKJES
ED VÁN MUSSCHE{ BRODI(

NOG EEN VERGEf,EI{ OORLOGSSLÁCIITOFT'M

Naax aanleiding van het kapiltelstokje over vergeten oorlogs_slachtoffers in Generts Heen 19gg (nr. S), het volgentte:
Het zal maar weinig Gemertenaren bekend ziln dat in de zonervan 1943 in de Bloemendaalse duinen, een in Genert g€boren
verzetsstri jder rÍerd gefusilleeril.
In nei 1943 had hij, sanen net andere leden van een verzets_groep, een poging gedaan om het bevddngseg.ister van Arnster_
darn te vernietigen. Zij werden daarbi; áoor ae Duitsers ver_rast en gev:urgen g€nomen. Bedoelde verzetsstrijd.er was EduardS.A. van Musschenbroek, de zoon van Felix van Musschenbroek
en Helna van Loldrorst. Hij werd geboren in augustus 1916 in
de Ánnehoeve op de Dompt rzoats het gronalgebied van Elsendorp
toen nog werd genoend. Hij uas een kleinzoon van de pionier
van Elsendorp, Sanuel Constant van Musschenbroek, de eerste
nan die het aandurfde in alê Genêrtse peel heidegrond te ont_ginnen tot bouw- en weilanat. Op ile alag alat Eduai<l wertl gebo:rren liet zijn vader aan de oostzijde van de Annehoeve een boonplanten, welk feit door Felix rÍeral opgetekenal in de fanilie_papieren. De boon staat er nu florissant bij!In 1918 vertrok de fanilie Van lttusschenbro.i ,r.." Florida.Kort voor hun vertrek naar de Verenigde Staten _ tijdens hunverblijf in een hotel te Ansterttan - wertl hun tweede kinal ge_
boren, een neisje. In 1923 overleed Felix van Musschenbroàk,
r*aarna zijn hreduwe net haar tyee kinderen rceer terugkeerdónaar Nederland.
Hoeyel Eduard van Musschenbnoek alleên zijn eerste levensja_ren in Genert doorbracht, krmnen we, ondat hij van Genert !e_boortig is, zeggen dat hij een Generis oorlogÀslaehtoffer is.

Sjang Hoeynakers

(Met dank aan mevr. Van Somen-Gneve van Musschenbroek)
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men bovendien de oude vruehtbaarheidsriten van het ouil-Ger-
naanÊe voorjaarsfeest ontr{raren. Want het Duits voor fokvee
is Faselvieh, voor springram Fêselhannel en voor dekhengst
Faselhengst. . . .

IIet sedert êen alertigtal jaren in Genert ingeburgerde rrAlaafrl
betekent overigens gewoon: rrl,ang zal hij (ot zij) levenrr !

Ád Otten

IIVÁN BOVEN ZIJN DE IIUIZEII SII,ÍAÁL

VAN BINNH{ ZING1T DD NACITIEGAALI!

In een uitzending van rrOnder de groene lindenrr, een radiopro-
graJnna rÍaarin regelmatig oude liedjes ten gehore worden ge-
bracht tlie woeger in familie- en vr iendenkr ing werden ge-
zongen, laram onlangs een interview voor met een anoniem ge-
bleven man uit (de ongeving van) Gemert. Hij kende twêe re-
gels van een liedje dat volgers hem vroeger in de streek werd
gezongen.
Daar noch ik, noch de vrêgensteller van de radio het lied
kennen, uil ik êen beroep doen oD tle lezers van Generts Heen,
orn het mij te berichten als iemand het we1 kent.
De twee regels luiden: rrvan boven ziin de huizen sma(a)l; van
binnen zingt de nachtegaalrr. IIet zouden tle beginregels zijn,
maar dat weet ik ook niet zeker.
ook voor (kopieën van) teksten van andere oude (Gemertse)
(volks)liedjes houd ik me aanbevolen (eventueel in ruil).

Martien van der Írijst
Netler landlaan 1
6474 HA Heerlen

N.B. In de Heenkamer bevinden zich twee ordners en een map
trVolksl iedjestr (red. )
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