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Klotz en gedateerd 3O decenber 16?b, noeten hebben behoord
tot een serie van 11 nu bekende exenplaren, allen vervaardigd
in de periode van 23 december 1625 tot en net J1 decenber
1675rwaarover al eerder in Gemerts Heen rverd geschreven (1).
Ook de twee rnieuwer gezichten hebben betrekking op de onniddellijke omgeving van het kasteel. De ene (zie hierboven)
is genaakt vanaf een punt ergens halfweg de huidige H.Geestlaan, kijkend in westelijke rÍchtíng, d.w.z. in het verlengde van de weg langs de Rips. Links voert een brugeetje ovór
een sloot naar de tot het kasteel .behorende veliten op Schoorswinkêl, rechts àien we een tot dusver onbeschrêven gebleven
stuw in de Rips, nog verder naar rechts: de kasteellaan.
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Lirk:,.yul het bruggetje ontwaren ue achter een bosschage wat
moge lijk duidt op een boerenhofstede aan wat
nu heet rde wit_
te brugrr.
De tweede prent tlie gemaákt moet zijn ter hoogte
van het

bruggetje hiervoor genoend, biectt een piachtig panorana van
het gebouwencomple)i van de Duítse Orde in cernàrï, gezien van_
uit het zuidwesten.
In de wetenschap dat in cle loop van de lgde eeuw de buiten_
gracht aan de westkant van het kasteel een 10o_tal n. ksd
geschoven in westelijke richting, bevestigt de situering op_
vàn
stuw en bruggetjé, als zijnde gèiegen ."gËr,s hait ug de hui_
dige H.Geestlaar. Door het hoger
f.g"i stellen
de af_
gebeelde stuw regelde nBn níet alleen
"n hei waterpeil van
in
de Rips
maar ook dat van de gracht on het kasteel. Oi cle prent
ziet
nen een duiker tussen Rips en buitengracht. óver een derge_
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Iijke verbinding tussen binnengracht èn buitengracht zijn uit
die tijd geen exacte gegevens bekend. Wel is bekend dat er
ook een duiker was tussen Rips en kasteelgracht vlakbii de
markt zoals nen kanzien op een afbeelding uit dezelfde serie,
en r{elke al op diverse plaatsen werd gepubliceerd (2).
Dankzij deze tr+ee nieuwe aanzichten rrraarmee Generts prentenkabinet werd verrijkt kan nu ook een al eertler bekende prent
van rreen landweg met hek bij kasteel Genertrr exact worden
gesitueerd. In het zogeheten rrl{itboek 1967-1980", uitgegeven
bij gelegenheid van het afscheial van burgemeester De Witrwerd
genoemde prent gepubl iceerd. Het onderschrift suggereerde dat
die landl'eg wel eens de huidige Scheidiuslaan zou kunnen zijn.
Vergeliiking met tb niqnce prenten leert ons nu dat die landweg
de kasteellaan is. Men kiftt in westelijke richting vanaf het
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punt tlat de buitengracht

richting.

Op de

crn het kasteel ombuigt in noordelijke
plaats dus waar de du iker onàer de laan door

gaat ên de verbinding maal(t tussen Rips en buitengracht.
prent zien we links ale stuÉ zich nog juist verheffen
boven de Ripskant en ëven verderóp, aan de" ánáere kant van
wat r{e nu noemen de H. Geestlaan, ziet men nog iets van het
al
besproken bruggetje.In de verte .rooit, ."r, boeren_
-eerdernaar het zich
hofstede
laat aanziên aan ae wiiie Brug.
Het verlengde van de kasteelláan blijkt deels aistuitbaar
te
zijn geueest rnet een hekwerk, terwi;t pal naast de buiten_
gracht, afgesloten net ."tt soo"t.rurrt ía"-t."""iquet
of voetgangerssluis, een pad of weg gelopen noet hebben.
Op
een
foto
van
spoorroos zijnd schirderij van omstreeks
lgoo
-:en
zien
we die weg afgebeetd ats een tredà r.,anaeti""iijl.
Op de

(l) ên (2). ad orten, vat€nr *t"t"
of Josua de Grave ?
G€merts H€em, r983, ,r".4ijt
,^\
(f, Foto aanirezig ln
cotl€cti6 van H€ehkamor _
cêmert.
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