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achtergronden van een nieuue en een oude straatnaam

door Ad Ctten

ij besluit van de raad der gereente Gernert werd op 1g
augustus 1983 aan het geneentelijk str aatnanenbestand
toegevoegd de straatnaaÍn trbaternolenrr.

Door de bebouwing van lriolenbroek rerd de aloude Beverdijk,
een zandweg tlie dwars door de akkers leidde van de ltaageijk
naar het Sint-Tunniskapel leke in de teêI, onderbroken. Daar_
door ontstond de verwarrende situatie dat de twee ver val e1-
kaar gelegen uiteinden dezelfde naan droegen. {Jiteraard ru}est
de historische naan rrBeverdijkrt, relhe al rvordt aangetroffen
in 14de-eeuwse archivalia, behouden blijven. De vraag was al-
leen waar de nieuwe en waar de oude straatnaam moest komen,
respektievelijk blijven. Geschiedkundige argumenten voor het
handhaven van de straatnaam \,(xtr' het reggedeelte dat uitmondt
op de Deel wonÍren het pleit. Ter hoogte van die plaats lag
rï'oeger de gelijknamige rrhoeve ter Beverdijkrr. !:;et was een
Ieengoed van de Duitse Orde bestaa-ode uit trhuysinge netter
hofstat, een mudsaets lant ende drie boenre euselsfl, zoals
het werd beschreven in de oude ahen van leenverheffing. De
oudst bekende leenman van de lrguede ter Beverrliker was zehere
Lucas lleeuwszoon van Beek in 1B8j (1).
Het feit dat de schrijfwijze r-oor Beverdike/Bever di jk neer
dan zes eeuwen ongewijzigd bleef, r-ervijst de naamsverklar inr,
dat Beverclijk een verbastering is yan Bedevaartdijk, naar bet
rijk der fabelên. De naam Beverdijh kan n.i. niet anders da.u
eenvoudigveg ontleend zijn aan de naan van rnens of diert.
Irers de bevers. sterk vervolgd or hun pels, hun sra-Eel i_;te
vlees en on tle vermeende schade die ze toebrachten aan rater-
ïerken. zijn in Nederland pas uitg€storven in het berin yan
ale negentiende eeuw. Voorts is ook de familienaar rBerer(s)r
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in onze contreien van oudsher bekend. Zo was in de 17de eeuw
het aan de Be\.erdijk grenzende rsloíjer in de Deel bijvoor-
beeld eigendom vart Jonkheer de Bever.

Opmerkensuaard is ook dat de naam Beverdijk aan het Haageijk
in mirldeleeurs€ akten tot alusver nooit is aangetroffen. Het
is bovendien niet ondenkbaar rlat de Beverdijk oorspronkelijk
heeft gelop€E ran de DeeI via de watermolen op tle Rips naar
de f.iolen-straat in plaats van naar de Haageijk. Zeker wanneer
nen de sootte in oppervl-ak in acht neernt van de Hoeve Ter
haterEolen. die celegen r{ras in de hoek I'io lenstraat-Haage i jk.
Desalnietterin zal het voor autochtone Genertenaren toch wel
ereE reÍEl€Í! zrjn g€weest toen Beverrlijk a1s gekend toponiem
;en ig F::Eeirh rerdween en daarvoor in de plaats kwam een
stra t4.aar-'{rt'd j e Eet opschrift rrl{aternolenrr. l{ant zo heet nu
:et o{r€€ straÀt je dat voorts een verlengstuk rverd toebedacht
rot aa.a tb Uiller de Haasstraat.
:e te t{r il" aebrachte argumenten voor deze benaning hebben
eÍe!tsrÊt?r eco Eeschiedkundige achtergrond. Het tracee van het
::e-r -:e:r.rje reegetje doorsnijdt namelijk het grondgebied
ÍêE cac u.rt è liddeleeuwen daterende trhoeve ter lfatermolenrl
ec logt rG zijD rerlengde pa1 langs de uoegere bedding van
b?t rrricÍ-t lc dê Rips juist daar waar nen eertijds 1,Tij zicht
bd qr lleriel. ratermolen, 6n, r-erder stroornoph aarts, een
-<Frà.S!r r-r 2 hectare (!)rdat eeuh-enlaÍrg gekend werd on-
dÉÍ è r.r tè \-Loedrt.
Der: ntcrrlcr! G€f,erts oudste nolen, rerd tot in de 16tle
eerr g:{qllort€€rd en noet met zijn rrater$erken een tlernate
strrtrÈcpfeod elenent zijn geweest bij zorel ontstaan a1s
uitba vr Ê-t-kern, dat rle heriDnering daaraan in rle
streetb-:iE heschouwd kan worden als een rêrriJking 1ËÍr wat
rer teS-.Gis zo graag 1Èeegt te noenen rhistorische stad,s-
kernr !

Alvorers c(n rcccstructiê van het onderhaÍige gÊbied met be-
wiismateriarl tr.staren is het zinyol eïen uit te weiden over
wat alg€-eo& aangaande een molen die door h'ater Ínet bê-
hulp van ee{ Etcrrad in beweging r-ordt gebracht.
Het principe ran de raterradnolen is or-eral en door cle tijden
heen gelil<: bet rerd reeds beschreven door de Romeinse sdn'ij-
ver Vitruvius bij het begin van de christel-ijke jaartelling.
Ilet verticaal gêplaatst waterrad van de ÍÍo1en kan aan de om-
trek voorzien zijn van bv. schoepen of bakken, waar het water
tegenaan of in loopt. Daarbij oefent het water door zijn stuw-
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clruk en/of gewicht een nonent uit dat het rad doet draaien.
Naar de plaats waar het water het rad treft onderscheidt nen
Lroven- en onderslagmol ens. Je molen in Gemert noet a1s alle
riviernolens van het laatste type geweest zijn. Vermeldens-
waar tl is nog dat bij heel wat onderslagmolens het waterrad
bij of zelf,s onder een brug werd aangebracht.
Hoewel waterradnolens nerendeels benut werden voor het nalen
van graan, nerden ook wel nolens uitgerust als olieslagerij,
houtzaagbedrijf of papiermakerij. De aanleg van de meeste in
onze streken voorkoÍnende waterradmolens vond plaats in de
niddeleeuwen en zij zijn veelal oualer dan de pas veel later
geïntroduceerde techniek van de windnolen.

Reconstructie van de situering van watermolen c.a.
ly'anneer men het kadasterplan rran 1832 bestudeert dan geeft
de percee lsverde I ing ten noorden van de liolenstraat heel wat
aanwijzingen hoe de ruinteli;ke structuur van het dan al
ruin 2OO jaar in onbruik geraakte complex van waterwerken
rond de molen geweest moet zijn.
Voor een verantwoorde reconstructie is het van belang te
werken vanuit exact te situeren punten. De l{oeve Ter Water-
nolen welke in de 16de eeuw een relatief groot gronclgebied
beslaai" en zicir uitstrekte van de Rips aan de Molenstraat
langs een groot gedeelte van het huidige Haageijk, is, met
name vanwege de uitgebreidheid dezer hoeve, ongeschikt als
rritgangspunt (2).Eer-dere onderzoeken naar de precieze plaats
van de waterrnolen liepen daaron telkens vast.
llet onderzoek opnieuw begonnen naar nu net als vertrekpunt
het perceel waarop thans gevestigd de Conmander i je-Bar aan
de l'iolenstraat werpt echter al snel .!.ruchten af. lnet perceel
lag in een bocht van de Rips en is verder ornsloten door de
l"iolenstraat en een nog altijd bestaande steeg die lToeger,
via een bruggetje over de Rips, de Beverdijk verbond met de
Molenstraat.
Jit perceel is in 1832 eigendon vàÍ! de rhven Martinus van
Gemertr (3). l";artinus van Genert verwierf dit bezit - dat
in l8de-eellwse archivalia de naaE draagt van rriornhof'r - van
diens schoonfamilie Van der Cruyssen (4).
:n het zogenaande lrl,andboekrr, een legger van grondbezitters
en grootten der percelen, werd in 1'7Og als eigenaresse van
'rden Donhofrr genoteerd Regina van der Cruyssen (5). Het per-
ceel neet dan 39 roeden (d.i. ongeveer 13 are) en is daarmee
15 Lot No kleiner dan ten tijde van de opnetingen ten behoe-
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ve van het kadaster. Iiet is de in het begin van de lgde eeuwdaar ter plaatse nog veel bredere Rips wàaraan dit verschil
kan worden toegeschreven.
De naan |tDonhoftr blijkt voor ilit perceel al heel lang in ge_bruik te zijn. De steeds weerkerende vermelding in de sche_penprotokollen getuigt daarvan (6).
Voor ons onderzoek wordt de Donhof pas echt j nteressart als
we kijken naar de in tle 16de eeuw - dus in de tijd dat de wa_
ternolen nog functioneerde - opgegeven belendinlen.
Áls op 4 maat^t 7577 de provisoren der Heilige Geest, dat zijn
de arnneesters van die tijd, r huys en hof geheten den Donhof r

verkopen aan zekere Jan Claessen, dan worát als situering ge_geven: rgelegen bij den vaterrolen langs beneven clie RóyÀpe(d.i. de Rips) met een sijde, tten wegh die mÀn veert endegheet ter watermolen net een eynderenáe de molenwiel met den
anderen eynde t (?).
Uit bovenstaand citaat kan gecoacl-utleerd ryor den dat de molen_

Lilrks van de C ommarrdêrij e-Bar
pand irden vêgh dle men weert

stroomde vroeger De Rips. Rechts wan het
ende gheet ter r'atermolen,,,
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wiel, waarop dus de watermolen zijn water spuide, gelegen wasachter het perceel waarop thans gevestigd iu-là corr*0""6"_Bar. En voorts dat nen komende 
"an Ae ilierwslJaat in Ae Mo_lenstraat bij de Domhof (tees: c.r*..il; i;;:Bar ) afdraaidenaar de watermolen.

Zoals hiervoor al hrerd opgemerkt, op alie ptek vindt nen nogaltijd, de nu rn'eliswaar rnei een tret<' argesï;;;" ." met hogemeidoornhagen bijna dichtgegroeitle uitnoiding .,a., de l,roegereBeverdijk. ilit het vorengaande kan nen oprri"o-àut een eind-weegs in deze steeg, bv. ter hoogte vai de piaats van hetv".oegere bruggetje over de Rips, áe vatermoren- gestaan moethebben. l4ogelljk heeft de motàn'nog t.i.- àilirt"" bij de l,to_lenstraat gestaan, omdat rekening"gehouae;- -;Jàt 
,o.a.r, *.thet gegeven dat er behalve een raterloop die het water naarde nolen-voert nog een tbeddingr g"r"..t-r;i -rïjrr, 

waardoormen middels het openen van een stuv bij te hogË waterstand,rechtstreeks kon lozen op de molenvi"f." -- ----"

Gegevens betreffende de waterwerken.
On ook in tijden van droogte van yoldoende water verzekerdte zi.jn om te kunnen Ínalen! werd door g"uaf*r"t en dijkaan_
leg_ bewerkstelligd, clat juist v66r ae wàterroten een water_bekken ontstond. In zowel niddeleeuyse ...k;;;;; a-Ls later inschepenakten uit zelfs rte 18cle eeuv yortlt ;;i;i;g gemaakt vaneen perceel in de buurt van de raternolen dat á" oln .., ,r.._kraring vragende naan draagt van rde vreytu or iae vroedtr.
Yi1 l:t hiernavolgende wordt .rt'idelijk dat daarr:ree het deelsbedi jkt, deels ongracht r;spaarbe&"í" .,ru., àelaterroten Ue_doeld.rnoet zijn. spijtig genoeg bli.ikt het voorarsnog nietÍnogelijk oÍn exact aan tê geven hoe hei waterbeloop binnen deperceelsgrenzen van rde Vloedr in het verleden geweest is.
T:. verantwoording van hetgeen in tle bijgaanàe pfattegronrldienaangaande wordt gesuggereerd. volgt ilierna een selectievan de belangr-ijkste uit. .archieven op[edlepte gegevens, dieaan de gedachte ruirntelijke structuur ten fiorri.fug Iiggen.
Áls op 24 .juni 1326 ltreer diederik van Genert de zogenaandePaelbrieve laat opstellen, waarin hij ájn rechten oyer cemertnader omschrijft, dan wordt daar reiatief l."ei aarrAaclt te_steed aan de watermolen (g). De oorkonde o.ràu."t."upt .ri.talleen het econoÍnisch belang van a" ,ofun, rn.ui'-fuut tu.,un.uitkonen hoezeer die de geografie van hei omr ingencle gebiedbepaalde. Diederik rnocht ,áat yater h"";";-;;;;" of nerlcrl
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naargelang het de uolen het meest van nut was. Zo had hij at_tijd het recht om 'die sluse op(en te) doen, ende dat waterlaten te gaene'. Gerechtigd ras Dieclerik íoorts tot aanlegvan dijken talsoe hoghe, alsoe breet, ende alsoe verre alse
men tot noch ghedaen heftr.
Tenminste wetenswaardig isht dat de Commandeur van de Duit_se Orde een bijalrage lererde in onderhoud van zowel molen alsvloed. Het lij<t erop alsof Diederik r-an Gemert daarvoor alstegenprestatie afstand doet ra_u het \-isrêcht op cle waterwer_
ken van de nolen ten gunste Ían de Crde.
1 Ápril 1364 wordt de Duitse C,rde door koop eigenaar van dewaternolen rrnit allen hoeren to€b€hoertenr i9),.-*,uarrun zeteruninste het grondgebied tot ale franse tijd in \,olle eigen_
don blijft bezitten. Dit laatste !Ëg€ren is belangrijk bij
de reconstructie, orndat alle alfJi;le qoederen ran de Ordein het begin van de 19de eeur op naá.! ràrden eesteld van derrdoneinenrr. En als zodanig zijo al die prercetàn bij het ka_daster terugvindbaar. Het liSt E(x)!. à" hand dat ren het_
spaarbekken noet zoeken vanaf de uaterlolen stroonoph_aarts.In de kadastrale registers blijten de percelen aldaar, rrelkezich orer een lengte van 2 à jOO leter- lanss de Rips uit_streÈheu. beiden inderdaad op naár te ziln eeichre._en van deDceinen (1O). Het totalè opperrfat ran àeze percelen be_óaá-st ruir i hectare en het lijdt g€€s tLilfel dat binnendêze perceetsgrenzen het water rerti - geschui- ten behoeveran de rleo. In dit verband nag nier Àuverneld blijven datÍel lraaÊt bÊt sêhele gebied Molêtrbro€k! dat zich ten noordenÍa[ ale ti1s en de hier genoemde p".""iao uitstrekt, eveneens
beboa de tot (b allodiale goederen der Duitse orale (11),I'a.reer de Cí-andeur van Gemert iD UOg het Ícroot l4olen_broet- ralncht dan doet hii dat let uitzondering van tweebrmder 

-gebetel' " die_Vleytl| die tot de Íaterrnolen baho"arr,
zo r-cdt 2escberen ( 12).
In e€n oorkodÊ uit 1415 is voorts sprahe varl verpachting vanÍtle l1o,etacter". die niet tot de uatàrnoleD naar tot de lloeveTer l{aterrolea blijtiÈ te behoren. Íel is het Ju ,ot.rra* -,r.r,
de waterrolen die de Vloetacker pacht. Ía.nt wie anders is clein de akte geDoelde Eenrick die:iolner, ook;;i geheten ,,die
Vloe),-nan'r ( 1J).
Op allerhande onverdachte plaatsen trêft nenrzoals hierboven,
-tbouwstenenr voor een reconstruct ie . _{ls in 1416 r,het Slotel_bosch netten Laerenr in erfpacht ,o.at g*g"ran aan een par_
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ticulier, dan wordt daarbij bescheiden dat de Duitse Orde het
recht behield aldaar leen te graven en grond te steken voor
het onderhoud der dijken van de waternolen (14).
Dat de molenaar ook h'el h'ater placht te schutten op buiten-
dijks lanal bêwijzên de steeds weerkerende restricties in de
molenpachten: dat de nolenaar rrgeen water mag scutten aan de
r*atermolen op nijns Heeren weyde, geheyten dat Molenbroeck,
oft op ander velde, nae halff neert oft voer bamys (feestdag
van Barnis is op 1 oktober)rsonder consent van den Heertt(ls).
fn de r*interrnaanden, van oudsher het drukke seizoen voor de
nolenaarrzal het spaarbekken voor de waternolen dus heel wat
onvangrijker geweêst zijn dan in de zoner. Ook de al neer-
nalen ter sprake gebrachte rrvloedrr zalvmr het grootste deel
slechts tijdelijk onder water hebben gestaan. Regelmatig im-
mers is er sprake van verpachtins (ro). Een kleiner deel van
wat allenaal als rrvloedrr weral aangeduid zal evenwel perna-
nent in gebruik zi.in geweest bij de Fatermolen, hetgeen bi.iv.
geconcludeerd kan wordên uit b-at ten aanzien van het onder-
houd van rrnolen en vloea r werd bepaald in de Paalbrieve van
7326.
Op speciale voorzieningen ten behoeve van stuwing of afvloei-
ing van water in rrde Vloedtr h-ijst nog de vermelaling in 1?OO

van: rrde Vloedt gelegen binnen de grachtenrt (1?).

Situering van rrde Vloedtr.

Een belangrijke sleutel in de situering val irde Vloedrr vornt
de liggiing van de Hoeve Ter Waterrolen. Want het is rlde Vloedrl
die in akten uit de eerste helft van de 16de eeurr', als de
hoeve nog niet gesplitst isrsteevast als belending h'or dt op-
gegeven(18). Uit genoeÍndê akten blifft bovendien dat de grens
rnet de Vloed lag in het verlengde ran Rips en Molenwiel.
Wanneer in 1554 de Hoeve Ter Uaternolen in neerdere delen
wordt opgesplitst dan is in de daa-rovêr opgemaakte akte qra-
ke van rreen stuck landts beneven de Rijt en uitschietende op
de l,iolenwielrr (19). Met de Rijt, rolgens het Mi ddelnederlands
Irioordenboek een afwater ingssloot of yetering, is nogelijk een
stuk van de ltgrachtenrr orn de lIloed bedoeld, zoals hierboYen
aangehaald.
Nog een belangrijk gegeven in de plaatsbepaling Yaa de Vloed
is het feit dat dit toponÍem nooit L-ordt aangetroffenals be-
lending van particuliere. erven aan de llolenstraat. Veeh'uldig
treft nen daar wel aan Ituitschietende op de Ripstr of rrop den
breden graaffrr. Een enkele keer is ook nog sprake van rrden

nieur-en graaffrr. .
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-olang een reconstructie van het gebied aan de l'iolenstraat,
tussen de Domhof en het Slotelbos (2O), nog niet voorhanden
is, waag ik het te veronderstellen dat men de Rips als twee_
arrnige beek naar respektievelijk waterrnolen en nnl,enwiel heeft
geleid. ,É[et op bijgaande plattegrond door de beicle €Lrnen van
de Rips omvatte perceel behoorde van oudsher tot de zogenaam-
de allodiale goederen der }uitse Crde. Tot voor een tientaljaren hier de Rips werd gedempt, liep het desbetreffend per_
ceel na elke flinke regenbui nog onder water. Bejaa.rclen her_
inneren zich voorts de steeg,, die achter de boerderij van
,iuppens afboog naar het i,iolenbroek en de itroeve Vogelzang (nu:
zrienbad)r als een I'dl jkrrr Is deze ídijkri, die tàvens diencle
als scheiding tussen voorrnalig kasteelbezit en particuliere
erten. een restant van het sedert eeuwen verdrvenen waterbek_
ken ran de waternolen?
ien reservebekken, als zodanig in gebruik in de rvinternaan-
den er intussen bekend onder de naam irVloeclÍ, kan vervolgens
rer':e:-ze1r,igd worden rnet het oud-Ordens en oud-Done inengoed
aa:- -'= cr-erzijde van de ilips,De grootte van dat perceel stent
l-o','::. :r ongeveêr overeen met de uit 15de en l8de eeutr be_
ke:,r. , : rer vlaktemat en van ;'de \-Ioedr' (21).

alias ÀIbertus van den l{aterrnolen
van de Hoeve Ter ltaternolen.

: ::.: -er. lïratermolerr, in het begin yan de 16de eeuw
:-:-=,: (ZZ), was gelegen tussen llaageijk, de Rips aan

: -.:r:--::at , de l,lolenwiel van de watermolen, de Vloed,
, -::: :._ter meer begrensd door landeri.jen behorende tot

-. : .:-, eld (het Slotje) in de Jeel (à3).

nog
de
en

het

-- - ---rl de hoeve wordt verdeeld onder de kinderen van
, : : : .:s \erts van Santvoert. die dit bezit in erfpacht

..:r: -- -. :Ltitse Orde, dan h.ijqt diens schoonzoon Lenart
.-:--: . :irijbosch:r'die alde hu1-singe mêtten br.ouhuys ne_-,-e:- ,:: ',==: (=Rips)[. IIet is dit gegeven dat de veroncler_
stel,::.: '.,:is-t dat het geborr,^encompiex ran cle oucle hoeve
gele.É:, ,r- :: ile hoek Molenstraat-Haageijk. De naangevingI'Ter ha:.:: :l:.-- bevestigt zulks bovendien.
Lenart var- r::r--:osch heeft met ziin eezin rond 1554 velhaast
zeker de outÊ :--:izinge ook betrokken. .-ijn zoon Álbert, delatere pastoor van Gemert (1190_1611) en alhier de eersterector van de Lati jnse School, liet zich aan de Universiteit
van l,euven als student inschr,qpen oncler cle naan van Albertus
van den liatermolen (21),
i)e nlan naaf wie in Gemert de pastoor Str i j boschstraat wer.j
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ffi:::Í'"ï ;: Ai:"i::-.' 
jaren-kennelijk nogar secharmeero

"achtertu in,, '*"ffi ï.::lïïi"iïï:,.ffi ;r" lj, ;i*;. ï;";:
Het verdwi
De oudste bewaard Eeblhet begin ;;;;;-1Ëil':::l uklu"^ van nolenpacht-dateren uit
wincrrnoien ."' ...,"iàir":Ë:::l::f:ï:.ï"ï*:i."jïj:ilÍ:.ï
f"il:lpu voor een periode van zes j;;.'"-**"In 1544 bouwt de Duitse Orde in Cu#.it.u.n tweede windrnolen.Het betreft hier de standaardÍnol e"l;ir.t "iïriïIt,, , die tor in
l.?1l ,l" g.o:"ik bleef, en stond .p d. ;i;;;; van het r,iittenursJe aan het eind van de virmunai"t"..ï. 

*-'-

::i;ïii:."h:f;3;i*"r9" t" sb""lïerd genomen was aI
rnert (25). t gesroten Bet de Eorenpachter van Ge-
De pachtsorn van 46 mud

r:i;;fjl*r"#Jï::":ïli.{:.""iffi ,ïtL.:ïï.f:"ï,":Í
r i jks t er .'"* aE' ;;". -:ïijjm|j",.Ë1rff":ïiff ; l";l
De watermolen, in het rnidden van de 16de eeuv dus nog volop
iil.fltlltï: ïiitriiï.p:iar iaren '"aiï ïil s"uroopt. ar-

:. ;li":aj;"::*ï.iï:{i'Ë"Hq'"';#"ff ïts;il l::
blijken uit een r"n.o"rrl,.ÏT..er 

de. lolen nogr 
-hetgeen moge

praátsvinài ;; il"=il:iï:'i:i"il::#i:r":i"ï:H:;:ïff iii*deze scheidinssakte is sprake van;;;;.;-ï;;ts aan de r{.a_termoten,,, terwijt 66n ,T.di: .tr*À" Jà1",,iïïJ"uetu.,ae ,.teenen geer (aat is spits toerope"aiilpl. Ji,ïi".ur,, (zo).Het bli jft vooralsnoa e.
reict toi ;.; 

__;;;;;ï"ërssen naar. de redenen die hebben se_
,.."au"d,' iJar;;i#i ,J':,1 l: ffïl,1"ï; H:"Hl"ff.n;ot waren het misschien de sedert a" ida.ï.ii iJlt.uno. pr.o_:1_ "oo: bevaarbaarÍnaking van de Áa?uu,streeks 1b5O hebben de

iïàjir-:1i#ljitr.:ïïi,ïffijïdi.ïi ff.;: :: ff::
zz oo"",uui " i;Ë ;:; ;*":ïfr ":".ïi::; "H*:l""";ï:ïf 

,' 

"j::leerd or dienaanAaande ílrie. b"eio-"ïïïï;:di*1i"1ï.'ji1ffi ff.i"ii; ïrïl lli;verder dan plannen rnaken. pas na het 12_jarig bestanrl (16Og_



1621) werd daatlwerketijk uitvoering gegeven aan de idee om

de Aa navigabel te maken voor de pleitvaart. Eén der groot-
ste obstakels vornde het watertekort in tijden van droogte.
En het waren met name de watermolens die juist dan op zowel
de hoofdstrooÍn als op zijriviertjes veel water ophielden.
Toen in de eerste helft van de 17de eeuw aI plannen ontston-
den on een scheepvaartverbinding te realiseren tussen Den
Bosch en Luikrnoemde rnen onder neer Genert als 66n der lLaat-
sen die we1 bereid zou zijn rrmede gelden te geven tot incoop
van watermolen€ etc. tr (2?).

Hoe het ook zij, de watermolen verdween uit Gernertsr dorps-
beeld. Toponienen a1s rrvloedrr en rrHoef Ter Watermolenlr zouden
evenwel tot diep in de 18de eeuw de herinnering daaraan nog
levend houden. Toen deze nanen steeds minder werden gebruíkt

''.. r i,)^4 .c '

F:i*'^*; i1+i,.:_-iÁr.L-- .xi-- :

De cenneper water.rolên bij Eindhovên (vincent van cosh - 1884)
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;ïj;t*ïff:*"ï1"Íiï"""*"1en breer srechts de van tijd tot
Dai men ";i; ;;;";'d:i"1fi:Jï^.;ï ilffiï:;.,*.;;.:;met hoog water moEe r,r i11." ,it u" 

"i."ï'*lii,l.i 
or. praatsaan_duiding rrbij rtie iooEe steene u.uggu uur,-à! iiegeilctr 12g;.Toch ontkont rnen niei aan de tndru,i o"i--t.i ïJor enige tien_tallen jaren hier node werden genist -àu 

uàitui."r,r.org.rru inverval geraakte en toen verdweien ."o" 
-"".""i""ingen 

als mo_renra'iel, sluizen, overlaten.en 
"i;;;kk;;". 

".ir; uro. r"*uregenbui trad de Rips buiten haar ;;;;;;..", *""d de oudestructuur van het waternotenconpl.; ,;;;";;.;ïb.a". p., s"_dert de onteialins van het 1i-n"$t"i "ià' o.-nïi""oroekse Loopen het denpen van de Haagei-jk-Rips r" ,"rr'''rfi-'"ateroverlast
#i"'ili3 r;'liï;h."::^::l:li á:rÈ"]i,"'ioï'u,,oerije-Bar,,,
,a't'.,i1i."'ïá;;:: ï""ïïïi::r"*.t ::;iïr, l:l H*:;::
De nieu$e straatnaam rlíatermolenr ,-t tot in lengte van jarende herinnering bewaren en menigeen ,"1 s"r.;;;; den al lopen_de van de Haagefuk in ctit straaï;: *a Ë'"1"1ï,,oa ,,r' de
illiïiïri]ir,;:..:* je er naar de rui". a"-ui*straat toe,

N0IEIÍ !
(l) Petel van den Êrsên. coederêrí2) rn de 

'uo. *,'" 
'ii 

i lui"ii"i,Jl..l': o'. '""" h (3)' cÈa{5 r
l:ift : :n percelen ".",". ;;;.ïï.*t""'r"L'íLËff '.iï;"1;"'""'

,,, iir ;ï:jii:i::ril:ï:irij:ï"ii| !it'E.Ë ir ;ï:i*"'
u. r :uo, 

"ur'in'"ái ii"ï:";::.1'.-".-ister8. t- xr2 de trr_Êrs Í. _)e (roÍ)
".:'i.". "- cà,"ii-,;:;;: ;:*" r woniner).

. . ;:r ;f ;:.":ijff"';:iï.ït.:i3il1::i"H.ïff:it.JïmÍ":ï*,RJ.,0, 
Í1:l::..1..:n,^ceríert R rss d.cr. 30.1.r?86.

r ", ËËi,tiiiï!"ïï, !;ï:;":r (triï,.t.:"tdi. 
Ë,"*=#JïiiïïËï; ;::*, *., ""(.) ffï:;iii,':'.lillïfl'ïï; li'

,,, l.'ïl-n:0. ii.;:;À;;""'i;o';.i]'"5]lij: 2as' strvi R 13o d.d. r3.6.1624;.., 
;:ï:ï,5ï:1,":ïïï:ri.,* d.d. 4.3.1s1? ivsr- ook schepenaktcn van r.?.1s32,,o, l-l:1, Bosch, Konunanderire 

^rchiêr 
oemerr (rÁom) inv. nr. a! rr.oe oorkonde van 24 iunr rlzc i". n--i^ll--.]

,-, lre cooanoeril 
";;.;;:' 

'"-" rn: oorkondeboet 
'ar G€mert, 

' i is,' 
"".'k";.'a",- i;-"

,ï ffi,#tr*gi5$5ïffiËj*rï*:;;ï,
-54-



(12) RA-Den Boschj rdulc tnv. nr. ?59.
(13) id, KADoc lnv. nr. 686.
(14) id. ílADoc rnv. nÍ.6O2E.
(15) id. ItechterliJk Á.rchief Cemert R 99 f, lss-.llt8.

tb betreft hier pachtaliten uit 1502r 1505! 1502, 1511 en 1513. tratermolen, wind
nDled ên ros0to.ten ve.den tezanen verpacht, Als pachters kumen Aenoemd Horiten:
tlenrickdie qorrer (v66r 1so2), Jan Robrjn (1so!-1so4, 1so6, rsà7), Jan van
Diepenbced. ror rrp (1505), tfreret synons en trctu.ick Jan Slacrs (i.,08), an.L.yes
rtic }lolle., zooo van leeÍ Jan snyers c,en priesrer. (1s11-.r51:), Di.k llênricks .tiê
Molr.r ítf13-.... ) -

(16) Peter te dêo ulsen verneld in óén v zijn aLleverin€en ',cocdcr.!r v.ur e Duits
Orde dar "de rloed,, veelal Aepacht verd door de êigenaar van het Stotje of het
sreut áb r (C€rê.ts Heen, 19a1, p. 11s (noot aB)).(1;) Perêr rd den Elsen, Coederen van.ie Duit6e Orde tI, Jrg. :l?, 19ao, p. 8a.
8cr Frceer rrvloed binnen de Brachten,' mect 13 lopense (d.i. 3,12 hccia,e).

ila ,ll-&. aosch, Conert R 99 l. 2; ri 99 f. 1O2; R 99 í. 121 (2s_6_rj11)i k 106
Í.Írir-l0lv (d.d. 2?-2- t554). AchtereenvolBens hebben de ttoeve Ter harermoron
í 6fpacht: Hosart van den ttavenecker (v66r 1so8)i peter ltoaar.rs on late.
.lns zoon Hogart Peter llo8arts (tot 1j'J4)i 

^Ibert 
Naes Aêrts Van Santl.oort

(1534-1554).
(19) Rl-Den Bosch; Cenert R lOG f. 1?7 e,v.: cietis Aerberts krijgt onder meer.dit

(3)) N.B. In hedcndaass cenerts spraakÊebruik is attiJ.t sprake van
Urde bronnen Iaten zien dat he1 "het Slêutelbos,, zat nroetcn ziJn. lraar die naan
vandaan kont? ln ieder Acval niêt var slentels aan een bos....

(21) In 1852 heeft het perceel K ss? (ziê oorspr. 
^ànuiJrcndc 

Tafot behorend LiJ
minuutpláis kadaster) een opp€rvl. ràn 2,46 heciale. van De Vloed zijn opper-
vlaktematen bekend als 13 lopense (= 2,17 ha ) e 2 bunder. EeD t)undc. is sederr
de invoerin8 van het kadastcr gÊsteld op I ha, nraar bcdrocA voo|rtien aame.keliJ
'neer. Onstreeks 1600 zêIfs l bmdeÈ a rop€nse (cemerr R 111 f. 252).

(;12) llet in archiefstukken ook vaak a€no€rde "coed To tratcrnolcn" moet niet ve.ocn-
zelviBd vorden net rrHoêve 1êr lat€rrolen". Dê laatste is van oor.sp|o 8 cen decl
van hct eerste. ook het Slotjê in.È Dêer behoo.de ondêr meer tot hat Goed Ter
fate.nolen. Vgl. Peter van den Elsenr iÈ coederen lan de Duitsc Orde IV, cemerts
I{eem 1981, JrA.23, p, 111 c.v.

(2:t) RA-Den Boschi ceÍrert R 1OO f. 12? (.t1-t:-t;;t); B 99 í. l:11 (?;-rj-tjr1t).
ln H IOO rerd onstreeks 1 jan. 15:17 in de pt-otokolten ,inAeloeA.l' ecn akte
Eedat€erd 10-6-1534 waarbij lloAaert Peter Ho<aê.ts !,allc siin recht in atte
alsulcken huys hoef schuor brouhuls eodÊ e.f <ete4en ont.ent den bat.rnolcn,r
rerhocht aan Albert Uaes Aerts vaD -JaDtrGr.

(2{) ll. Bots e.a,, Noordbrabantse studênten ta5o-!t-r, Bijalr. tot ate ceschiêdenrs van
het Zuiilen va.n \ederlard, dl. XLIIr 1y;Í), Irlblr<, p. 756,
llb€rtG ran den líatermolen, Aeboorti. Íà-r r:;.'-rt, F(rore.de r2-2-t5i? te
I-€uren rot -r.L, (rrtiun Licentiatr) aL< qle rà! r{; tandidaten. Albcrt strijbos
rerd +bo.en 15-8-1553 en in 1577 tot Fi€r.. !€ritd. Íij traal in 15?8 te
Siersdaí in bij de Dtritse Orde. Hij sirêlf :Íl-&16l{.

(Zj) I'et.í r.! dên Elsenr Historische b€n dÉrr€ Íi Èe cÉ.ertse rotcns, cenerts fleem
tÍ'7?, !r. 6i ên van dezelfdê auteE: iot€-!!-s t€ c-ert in cenerts eem nr. 66.(26) Xr-Dcr lGchi Gêoert R 11O Í. 1a3v-t&tÍ d.d. tt-158t.

(27) ld Otle., c.*rtsr ScheepvaaribalanEfl, GGts Eê6 Jrg. 2+r 19a2, n.. 1.
(28) R.r-Dêr lG.b; G€r€.t tt 10? f. 26v-2? d.d. l-t-r-!.6o; id;F I. l63v-1rj{tv.

(-) flet datrt aán Peter.yalr den I Een voor FÊleÍcÍdÊ iarorratie en aa,r Ton .5chaape.s
voor de foto-

-))-


