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waer ze vcel fariil-ie en relaties hadden.
Gooswi.jn Steenwech, schepen van Den Bosch, en getrouwd r:et

Befa van Ghenert, de zuster van d.e jonge lirk, fungeerde a1s
getuige blj de enancipatie van '1 185' têrvijl éón van de Jonnen
van Gene"t rond '1{00 genoex}d wordt a1s onderschout van Den
Sosch en uit 1{20 1s bekend een heer Gerlach van Ghenert uit
Den Bosch a1s vertrouveling van hertog Jan IV van Brabant.
Ook aJ- zijn de fa:''rilierelaties \rat beide laatsten riet de
vroegeïe Heren van Ghemert (nog) onbekend, het strcven naaï
een vinger in de pap lijkt hcn a}len aangeboren.

Àd 0t ton.* het eerste nunner geldt het rechterllik archief van llcn
Bosch, het i-;iveede is het fclio-nu:rner.
(kopieën in het a.rchief van "Dc Streek".

GEI\IERTS SCHUIS],IEI TER dRI VAN S]},T JORIS.
(uiT ""n bo"kjè-fi;1895J

1.
Heft aan net schone nelodij
Het lofl ied onzer sclutícrij

't Volk viert net een b1{jden geect
St.Joris feest, verheugd van geest.

Zingt broeders ! zingt net volle sten!
Een bl"ij en vrolijk lied tot hen'
lfet klanken en net klen'

::et vr.ugde dan ler zljner eer
Gaan kan en beker op en neer,

Zïn naan klinkr schoon aan alle stond
Uit ieder nond !

2.
De hoog verheven schutt orij
Van Generts brave burgerii,

Die groeit en bloeit ten a1len tijd'
Aan deugd en vreug'd"e toegew{jd.'

St.Joris grondelijke naan
Verheven d.oor de nond d.er faarn,
Vereeren wij te saam.

Kloeke ridd.er en dien grccte held
Die rt nonsterdier had neergeveld.

en juigt nu tot St.Jo"'is eeï
Ied:r brocdeï lreer,
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De dag die onze schutteïii
Verzanel-d. in gelid en riit

Dle door het dorP met vaan en troÍn
Te zanen roept ter schitteren dron.

Dien dag noet vrolijk zijn gevierd'
St.Joris standd'aard rondgezwierd,

Doo" tt beelC des helds verzierd.
lan ktinkt nog iaren fang de stem
Van boer en burgeriÍ tot hem

En juigt nu tot St.Joris eer
ïeder broeder lireer.

4.
Schutsbroeders' die hier te sanen zljt'
Uw hart en ziel aan vreugd gewijd

St. Joris standdaard rond- gezwaaid
Iiet vaandel tot ziin eer gedraaid".

)at vriendschap aan dien gulden disch
i{et reine vrêugd aanwezig is
En ieder snarten nis.

Gezongen net het best accooïd'
Het glas gevuld tot aan dên boord

Dat heil en voorsPoed bljiven bii
Aan Genertsch Schuttêrii- i,l.H.J.p.
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bonden in Gernert oBgericht. Het lot van de arbelders ging
hen hierbii bijzonder ter harte. De geit rnras de koe van de ar-
beider. Voor verbeterlng van het ras en een Srotere nelkgift
werd rtOnze Gelttt opgericht. Een verslag van een vergadering
is te vinden in de l{erkklok van 20 juni 1918. lí1e"van een
verkorte weergave.

Genert sluit zich aan bjj de diocesane bond van Geitenfok-
verenigi-ngen. -trr korlt voor onzê vereniging eeh rs.s-zuivere
Sanen-bok.Contributle en dekgeld f p'50'Ifiet-arbeiders kun-
nen donateur worden,Die in aannerking willen konen voor bok-
houder, rnoeten zich voor 1 juli opgeven bij een van de be-
stuursledeni tevens de prijs' waarvoor ze het wil1en doen. lÏa
rond.vraag slui ting. .{.ti.J.?.


