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GEIÍEF.ïS HE.iIlr:.

voort. Schrijf t lJ hen ecns.

ïn dit numner vindt U ook
chiei vàn de kerk van St.Jan
ont"ent het verbod. on buiten
van buít;n mecl in le vocren.

.tI ., ,,;r1 56.

pen paar stukken uit het ar-
te Genert en een OrConnantie
Gerórt gràan te laten nalen of

F.edàctie: lÍ.H.J.Pennings. 3ii'rd.irsrinit. 16. Ger:. rt.
\,/. J. Vo s , Xorhoenhof .p, Nuencn.

Secretarlapt: li.H.J. ennings. Sinders,eind J6, Gt-rn"-rt,

3ijdra"g,.;n, in wel,ke vorn ook, zijn welkorn.

Overnanc ven artíkclsn j-s vrij, mits bronverrxc I ding,

Sc nnige nensen. . ...
zit het i-n het foven niet nÈe.Zo ook

Wouter Jansen in Gemert. De hr.v.d.'!{ijst vond, een inventaris
van zijn bezittingen, toen hij fai,l11et ging.

fn aansluiting daarop enige bjjzonderheden ontrènt Jansen.
0p cle tekening van cle onslag ziet U eon van zijn anbachtcn.

Onze Voor.zitter kan gelukkig een optinistisch geluid la-
ten horen ontrcnt een spoedige bevolking van de Genertse
kcskcs.

r',d Otten schrijft weer over v"oegere inwoners van Genert,
o. a.de heren eigenaars en pachters van de Kir]boon en over cr, e
f" bri kant Peter Sutorius.

- Win Vcs zet zlill serie artikeLen over het Gernerts dialect

l.'lelk; personen er 1n Gene rt vonen, die
of ouder, staat op bl'adz.Z!,

Ook Uw artikef wordt gaarne ingewacht d.oor

90 jaar z jjn

De Red.actie.
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VAI{ lE VOORZTT'I ER.

le ervaringen, opge .1ean bij iLe vocrbereiCing tot plaatsing
van nieuwe beelden en verva.nging van bestaande in de Gernert-
se k&es zijn allerprettigst en hoopgevend. Er bfïkt veel
belangstefling voor vanuit de Genertse bevclkíng. t'ig kregen
een caf6, dat de naam rrkeske'r voert en de eigenaar claarvan
vfiegt naaï de telefoon on ons Íilecledeling te docnrals er Íet
het Dee 1-Iirui s e i nd-Panclel ar.r keske icts aan de hand is'

Ien spontane toezegging van de Sint -nnastraat on de
werkza-anheclen te doen, die nodig zijn or.-l za cladefijk rrhunrr

nieuwe St.,inna een veilig "horterr te geven, stenden eveneens
tot grote volcloening.

Een mlsschien al te ijveïige aanpak en wegpak van Heuvel rs

"Ylucht naar Egyptert deeC c1e Heuvefnaren op de "achterste
b:non" zetten, en de lie enkunclckrl ng ter vero.ntwoording roe-
P.n.

Het was Írle aangenaan bij dit Heuvelts bestuur o! de net te
nogen zitten en net hen Ce orns t andighe C.en allerprettigst te
kunnen lle sprêken.

al net al hebben deze ervo'ringen bii L'rii veel hulver wegge-
nonen,rlie er bestond voor rt plaatsen van de nieuwerkostbare
beelden, die onze kring ter vervanging in de naak heeft en
waarvan plaatslng zeer binnenkort zal gebeuren.

Chr.ven Schijnd.eI.

i,/j edeq:.e 1 inge!..,.
De cursus Oud-schrift is op B october j.1, begonnen onder

leidlng van de heer A.va.n rlgt, stadsarchivsris van Eindhovcn.
Ruin 20 personen nenên aen deze cuï:sus deel,

De eerstvolgende l edcnvergader lng
zal plaets hebben op 10 decenber o.k.
Zanden uit St.Oedenrodc een prQranma
veTzolgen,

le spreker over .t'{onunent enzorg t die
haclden voor deze vergadering, is niet

van cle I{eenkundekring
Dan zal de heer ],,v.d.

van Brsbantse hurnor

we eerst op het oog
necr beschikba:r. lJc

pïoberen een ander te vinden.

!,l,UQln-4!ll I Tekening onslag: liiarla van Kreij .

W.,pens bLz.ir?z Jacques van rlen Broek.
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In h,-t archief van de A"rondissenentsrechtbank van Eir-,'r-
hoven (Rilksarchief Schaarsbeïgen doos B{E) trof ik de hlerna
volgende bo e deLinvent ari s aan, die op 7 tctober 1861 weld op-
gemaakt wegens faillissenent.

Eet bestuderen van een inventaris is te vergefjjken r0et
het doen van een archeolrgische opgraving: wat je zi.et is
niet altgd. wat het is, je noet ook letten cp wat er nlet is.
Het lezen van een inventaris is verder te vergelljken net een
bezoek aan êen oudheid.kaner r je ziet het interleur van de
winkef en tegeliik de bakker, die even ult d"e bakkêrii ib ge-
komen, achter de tconbank en de klant vraagt 'reen quatefntie
klein postlapiertr of rreen once moppen'r. Je lêest 'reen mÊ.ndi e
met vuÍl- ondergoedt' en je ziet tegeljjk d.e vrouw bezi.g net
haar dingen van alledag.

Het rustig bekijken van d.eze inventaris betekent ook een
bezoek aan een Gemerts geain van ruin 100 jaar geleden;Ín de
keukenrzittend op é6n van de zes 'rstoelen net biezen zittin-
gen", luistert U naar de t'staande klokrr en kïkt naar dertzes
borden boven de slaàpstede'r tot C.e vrouw des huizes van rrde

gootrr korirt net een "trekpot, melkkan en viif konrmetjes".
Het geheel komt over als een d.orpswinkel uit cte vorige

eeuw.
lÍu vclgt de invcn tp-ris:

In dên winkel:
eene winkelbank
een koffijmolen
een bakje net koffinaat
eene houten weegs chaaL
gewigten: een pond, twee once, twee va.n 6én once
een trreel-ood, een 1,ooc} en een half lood
een houten rekj c
cen kcp"ren veegs chaal
een houtr;n bakje en een paier net blauvsel
vier bakjes net ronmef
een íjzeren bakje met koperrood en soda
een bakje met inktkok er, pennenhoude r en cachet
een open rek
vijí ledige tonnet j e s
drie tonnet.jes,waarvan twee net noppen ongeveer zes

J L-j
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.en bliLkÊn bus en ouC"e blikken troÍtne1
eerr blikken tro: n',i:l net kl,eingoed
twee karaften en twee glazen potten, waarvzn óón
stukkcnd
een blikken stroopkan
eene ledige s odafl es ch
twee pakj es chocolade
een aarden pot net ongeveer twee ponden honig en
houten 1epe1
acht klosjes, vier kaartjcs en een pakje veterband
driuen lwi ntig strengeij.s Iinb
trnree en een haff pakje haken en ogen
zestien quaterntjes kJ-ein postpapier
elf pakj es wit garÈn
el-f en een half kaartje knoopen, een doosje verschil-
lende knoopen .jn een doosje teekenke-toen
vier bl-ikken busscn, waarvàn twee leclige en twee met

1 , O',,t

0 ,25
1 ,50

4,75
0,20
O' 05
o ,20

4,45
o ,20
0,2c
O ,27è
o r16
0,15

0,J5

eenige moppen 2, --
twee blikken tromrncls,de eene n:t een haff pond noppen 1r75
een bak net een weinlg sodazeeptlaknoes en een veger 0r10
twee bakken, de één geheel , dr ander ontrent haff
vol, noppen O 

'25in een bek ongevecr een poncl ïijst net twee blikken
scheppers ar25
twee fictieve kazJn, e..rn stcgnen krn en romnel,
10 pond peperkoek
tw.:e bennctj es
eene winkelkast net bakken en faden
eene gfazen winke lk..s t
eón prÉj.êrfek.

fn het kanert.je lings r',ie t eene raam ultziende op de
stïaat:
zeventien paar kl ornp en
een gipschen vergulden cruci fix
een houten kinclerpaardje benevens
kinderspeelgoed
twee stoelen mêt blezen zittungcn
ecrt L.l le_LLJe
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verder
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Tn de keuken:
zes schilderijen en een kleintie
een spiegeltj e
zes borden boven de slaapstede
bedgor<tïnen en schoorsteenkleedje.
een schop, tang, oud b1ik, twee trefters on een
keteL op te. zett en
een koperen theêketel en twee ijzeren potten
een ijzeren ket ting
een turfbak
zes stoelen net biezen zittingen
een oud. kabinet
zeven stuks ondergoed
vier handdoekenr een katoenen voorschootr twee
tlas j es , kinderkieltje.
eene staande llok
een wiiwatervaatj e
twee boekjes en ronroel
een vederen bed nêt toebehooren en kinderbedje
eene tafel

In de karner achter de Equken:
eene linnenkast
eene kaars
eene gipschen pendule zonder uurwerk
een stoel met biezen zitting

Iyr cene bersllaats regts van de keuken:
eenê tafel en tonstelling
rbnrne I

0p de goot:
eene rneelbank
acht tinnen 1ep e 1s
een bak mêt twee broodmessen en d.e"tièn vorken
een koffijkan en tl/ee koperen koffjipoties
eên kopèrên en t!,ree blikken lampen en olj-ekrui-k
een blikken kruik en drj.e bekies

a,'
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c.n fantaarnr peperbust zoutvatt vuurtest Jl.i twcaJ

blikk'n
ecn trekpot, nefkkrn en vijf konneti€s
tr,Jealf witte aarden borden en twee dito konnen
vijf roorlcïties
eene rnelkkan en rornmel
een enner en waschbakje
een ljzeren ketel net deksel

-0!"
de kaner met óén venster

t-r 
' 
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o r25
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1 ,50
0'40

1,50
Q rSo
1'05

twe e pa'.;r br-' dgordijnen
twee schilderiities en een gj.pschcn beeldje
een snijpo e t en heulbenk
hout
ecn vuurs t o of

fu..iaene trapkast .'èn jasr eên pett een japon en kin-
Áorirrrlz

een kindei%ed ven kaf rnet toebehooren
een stoêf met biezen zitl'ing

In den kelder:
één rnet ingenaakt edrie stuks steenen potten,

boonen
twee tonnen en twee kuiPjes
ongeveeï drie vat aardappê1s

In het acl:rt-ergg.l:taal-:
viêr paar klompen en
een nandje net vu1l
een v rkenston

d.rl e paar oud e
ondergoed

schoenen benevens
f 0,75

o ,20

rr-Êe-EEFiilti.,
twaald horretj es
vijf ijzeren plat en
een íjzeïen doofPot
drie ovens .hieters net twee
twee xagJn -n een vuurijzer
eene weegschaal t ecn hezent
pl:"nk j rs

1]zers

een handveger

1'25
2r--
1 1.-
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Jcn ijzcren yoru net krebbeï un Éen ov lnf iiri j'l
vier iizeren en d-rie houten bakjes
een aard.en vorn ên een oud. 

"onnnelkestjeeen houten bak met vier zakken en êen kuipje
een trog met deks e1s
een kleine trog net gistpot

0p den zolder_i
dri-e balen en drie tonnen met houtskool
twintig bezems
een bakje en een zak net eikelen
drie tonnen, d.rie bakken en een kripje
een kist half vo1 net moppen
een buÍ1no1en rnet korenschop en blikrtwee zeven
twee congoles Ír&et vornen eên pot net zaad en
verdere 

"onmê1een l-essenaar net scheu"papier en een tafeltje

Ip ac splrur en het rarte op -dè pls,at s ;-
zeventig takkêbos s chen
een hoon . stroobrandhout

.l{ijders 
a

een gouden slot rnet kralen
twee oude winkel,boeken en een winkelboek voor den
tegenwoo"digen stand van zakan
een afschï:ift eener koopakte van huis, erf, tuin
en schuur
eff fac turen
vier aanslagbillettèn van grond.belas t ing, personeel
en Batentrecht
een biIlet van plaatsel.dke belastíng
een zakje kwi tantiën
bïi even

l{, A. van der .Wijst.
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