
iri'.ui &obrrileakt, liet het
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er ni e t-"bii z-1_!!9_! ::n 1a":lrl!I - -::de

du: de lBossche Protoco1len,
i]n Aie Bossche Protocollen

te bevatten ten aanzien van de
bfijken een bïon aan gegevens
vroegere Heren van Gemert dle

vele vragen Eaat beantwool:den.
Zoals: 1,,Íaar stond het kasteel van de !ïeren van Qemert?

\{aar bleven de ileren van Gemert? Zj,jn ze inderdaad uj-tgestor-
ven? liet oud schrift van de Bossche Protoco"llen in steiro-la-
tijn levert oveXigens nogal noeilijkheden op, De ge,'evens over
minstens ! Diederiken in de perlode vàn l-J00 tot 1llJ, nu
reeds verzameld, zullen echter toch we1 aanspreken.

Het feit dat het vroeg€ïe kasteel van Diederik van Genert
in 1!8! I'hel, Sfotie't genoemd werd, is . toch wel vern,eldens-
waardl of ni,et? llóvendien betrof het een 'zekere Goyart van
T,ír.ncvelt die in dit verband genocnd werd a1s koper van de
hoeve voor'thet Stotjer'. Goyart van Lancvelt bleèk bovendien
schout te zijn geweest in Genert terwijl zljn moeder heette Jen-
neke van Gemertr dochter van Goyart Died"eriks zoon van Ge-
mert,

De veronderstelling dat l{acropedius van Gemert geboortig
zou z1jn, h'ordt nu toch we1 steviger dan ooi-t gestut.

STAI Bo0lll lnR IIEIERIKË.I{1 (Tekening volgende bladz.)

I. lIElijRIK DE AUDE. 0p I okt.lJ]1 verkoopt liederik van Ge-
mert, zoen van Diederik de r'rude het gericht van Gemert ende
d.ie wonin,3e in diewelc Dlederik vqn Gemert den Áude te \íoncn
pIaoh, aan Jan geheyten Cuyst sijnen stiefsoun.
2. !l !DiBIK-!I.;-J!IIÊIiE; ,oo. van liederik de Aude verkoopt
hee:rliikheid aen zijn stiefzoon Jc"n Cuyst van Herpt' Dieclerik
de Jonghe vas 6;etrouwd net Elisab"th. (Zie v.d.l,trijstr Beknop-
te Gcsch,van Gernert ) ,

oorkondc d.e grcnzen van dc luitse Orde en vr.n hem zelf af-
paalt is zeer r.'aars chljnlijk dezelfde als de liederik die 1n
1Jj1 zljn heerlijkheid erfelijk vcrkoopt aan Jan Cuyst.

Op de "?ac1bïief'Í van 1)26 worden 2 kinderen van liederik
veimeLd t.w, liedcrik en lnont.
, - DIEIIIRIK. Á}s liind vr:1 ,-i.ederik van Genert wo"d.t hij ver -
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Diedcrik (11) of anders diens zoon v:.s. r;it laatste lilkt
echter nlnder waars chi.jnl ijk ' daar onstreeks 141J, Goyart zoon
van Diederlk en l,uytgart reed"s stierf, terwijl ook hij reeds
verschj-llende bezittingen in Gemert geërfd had. Diedelik had
no€; een natuurlijke zoon Died.erj-k en natuurlijke dochters Lys-
hêth en Katherijn.

Tot zover de stanboorn van de llederlkenr die net behulp
van voornemel{jk aantekeningen uit de Sossche Protocollenrge-
naakt door !'.Smuldcrs, kon worden sanengesteld.

Het a"chief van I'de Streek'r heeft intussen zoveel rtaterl-
aal verzaneld riet betrekking tot Genêrts ! Geschiedenls r d.at
gcschiedschrijving tot 1!00 nauwelijks nog beknopt hoeft te
ziin, (100 paginars zitten er zcer zeker in).

rid. 0t t en .

pEl!9U4lJlI_!E.-!.43,t-,-_n3_?At'N9-E-4tE!44xIÈ.
Zoals onze lezers wel bekcnd zal zijn, wordt de rnolen in

De leel rtDe Veenbcer" dit jaar 6Jorestaurecrd. Sedert 1961 ,
het jaar, waarin hij is stil ;;ezet, is hij langzanerhand ge-
heel vervallen. Gelukkia{ is het nu zover' dat net behulp
van iJonumentenzorg cn andere instanties tot al-gehele restau-
ratic kan worden overgegaan. IIèt werk is opgJedragen aan de
firna Van Beek uit Rijnsaterwoude Z,H.

Ale de restauratie is voltooid, za1 Geriert van zijn eertijds
zo rijke molenbezit (e stut<s) er nog twee overhouden.

Noord-Brabant telt op het ogenbllk nog 118 nolensrwaarvan
er v,:rschi-llende in verval zitn geraakt of geheel zijn ver-
waarloosd. Landschappeliik i.jezi-en is di-t erg jarnner.

A.an onzê Veenboer is een hele geschiedenis verbonden. le
ttZaenlandex", waarin regefns.tlg stukjes verschijnen over al
dr.n niet verplaatste Zaanse molens, heeft in 1961 een vier-
tal artikelen gcwijd aan De Veenboer.Deze nolen was ooïspron-
kelijk een papiernolen te Zaandijk, die gebouwd werd in 1665.
Ult oud.e stukken b}i,jkt d-at, zoa}s bij een papiernolen te ver-
wechtên is, er een zeer 1an6;e schuur bij gestaan heeft. leze
werd. gesJ-oopt bij de vcrbouwing in 18f) tot pelnolen. 0or-
spronkelíjk rn'r"s he t nolenli.jf met rrspaan gedekt, een nantef
die latcr veïv:lngen is d-oor een bedekking van staande plan-
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kcn. , I i.itrdat hii nct hout gedekt was, wiist op zijn l'rrl.i
den afs rvit-papier-no1en. fn de papiermóIens noest al het
naar beneden komend vuil en roest geweerd, worden en daar d"e
pfaktijk bewezen had.rdat een rietdak,aan de bi.nnenkant veef
vuil vasthoudt, dat t.z,t. ornfaag kàn vallen, waren de wit-
papiernolens deestal xlet hout gedekt.

Van de êigenaars van ItDe Veenboerrr veldienen behalve de
nan, aan wie in 16!! de r^'Índ.brief '*erd uitgereikt, en r^'el
Barend Cornsz.Veenrnog vemelding de, pap i erfabrikant en Honig,
die behalve met d.e ItVeenboertr ook werkten net de ttEerderrr en
het 'ti{erde rskind " . Omstreeks 1879 Lrêrd deze firna Honig-
Breet geliquideerd en de nolen verkocht aan de heer P.;1.)ek-
kerrpeller net de nclens" d.eI'Veertingh" en de I'Wil-d.schutte"Í'
d.ie d.e veranderlng tot pelnolen bewerkstelligde, Ook werd
rrDe Veenboer'r voorzien van een stef platte stenen voor fou-
rageverwerking, toen het pelbedrijf terugliep. De fa. lekker
kreeg in 1907 de grote en sterke nofen rile Jonge Prinsestr op
aijn naan,en verkocht toen De Veenboeïrr aan slopers. Via de
slopcrs (de heren l{ilk en Blkkeï) b'landde de nolen-volgcre
SoorsnarsrtlO00 Zaanse Windmolensrrin Noord-Brabant. le plaats
\das tocn echrer onbekend.

let de nededelin8 van de vereni4ing De Ilollandsche il,{o1en"
dat de kans groot r4ras, dat in Noord-Bra-bant een Zaanse r:rolen
zou staaniging een red.actqtir van rtDe Zaanlanderrt een rondïit
maken dooïi Brabant om te zien of er ergens een Zaans-echt-
kant te vlnden was.ïn de eerste zes dorpen trof cle onderzoe-
ker slechts'schenele resten van bovenkr,uiers aan, die bo-
vo-rdien niet van d.e Zaan e,Í3.oÍrstÍg bleken te z;,," In GIi\IERT
vond nen een achtkant-nodel ]j]et wleken.Bij nadere beschouwlng
bleek het nodel van cle nolen verre van Zaans, hctgeen echteï
niets z'egt, daar d.e ervaxlng a1 g.'-,1eerd. had, dat er bij over-
plaatsinilen dikwijls flink geknoeid. werd net het rnodel. Ond.er
de vrij lange ste1ling, dooï vertikafe stutten gesteund, Írerd"
een ond,er-achtkant, dat Zàans zou kunnen zijn, eangetroffen.
0p de stellingzolder bleek het tussentafelelenent te lillgen
dat ook de stellingdeuren a1s dreropel diende. 0m op de etel-
ling te ko1r3n noest nen net een tr:apje van 2 rneter naar be-
neden, rrbuitenshuisr'. Daar elke Zaanse nolen In stellingd-eur
heeft, die rechtstreeks op de stelling uitkont, of deze deur
nu vlak boven het tafele]-er.ent zlt (norrnaal) of er vlak on-
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der, bl-eek ult deze biJzondef,heial, dat nocht aleze nolên 6en
Zaalka,ntê! uitn, de ondereind€! yan tle boveapacbtkantstiilea
flink ingekort moest€n ziin en dat ale stelling on toch dezelf-
de vlucht te kunnen houden, h€tzelfde stuk verl,aegd ooeêt
zijn. In het bejaardenhuis te VegheL veril hierover net de vo-
rigê eigenaar, rnolsnaêT Peetersrvan geclachten geviaseld en hij
velkleaad.e dat zulks indeldaeal gebeurrl rras.

i:le t de overwegi-ng v:rn trgoedkoopít ces de totele nolen in-
derdaad lager geuaakt. Ooor tleze verbouving had natuurtijk de
nolen in xnodelí ingeboet. De rmlen rea net hout au.ahtgetia-
,nerd en metteerpapier bekleed. Tr.ee meter boren ale stêl.ling
breekt het lilf plotgeling lots uit. ll€n trijfelde nog steeil8
aan de nZaanse'r afko:rEt, !Íaar bii ontlerroek fn de kap kreeg
IDen neer gegevens. )e nolen iacl een zichtbear van stutveng
tot Vlaange vang verênd.eriló ren. Al hacl ale molen thana geen
vengstok (de vangbalk vordt opgêtÍld net een biÍraeàoaw, on-
geveer op de wíjze varr eey) luirerk), ale Eporen van de stok
varen f,e vinden. Da rnidd€nbalk, thena vódr het rielrbleek
uit de kepen e! vraqgêr achtet gezeten te hebben.

Bcvenriel e4 bonk€lear waren prachtig stoe! en Ían grove
pêlnolensteek. Het houvjaar in Srabant (í9OB) be€on aL in de
richtÍnA van rrDe Veenboer,r tè djJzenrgezien de vermeliling van
}ï'ahant door P.SoorsÍ0s.. IIet enige wêt in ile kap yreeard aan-
deed, r.'aren de horizontal,e liggentle kLossen tuesen ale toppet
van de achtkantstijlea €n hêt boventafel ê1ênent.3dj nadere in-
forrraties bii dê n.lennaker iír.eslage bleek echter, ttat hoevel
bij uitzonclerin64, deze constructie vel aan de Ze.an voorkven.
0p een frto van "De Veenboêr't, gêroaekt t$deno ilê sloop in
1907 in Zaandjik,.nas net enige noeíte te zi-en, dat ook t'De
Veenboêr'r vroeger deze l&ssen haal bezeten.

Dp dezelfalê foto verd tevene ontdekt tn gebeelilhouwd btj-
enkorf.je op de haard. ile fê.iÍonig-3leet ha.d bliikbêa! haar
faniLier+epen cok hier laten aanbrengen.

0p de sterk Zeans aand.oende baard van de Genertae nolen
werden twee bgenkorfjes ontdekt en .hierroee wes alle tvijfel
v€ggenomen. 

'eze 
biiênkorfjes varen dê sleut€I tot het iden-'

tificeren van 'rDe Veênboer". te heer Peeterg, dê noLenaar,
die ziin nolen.hàd overgedean aan de heer P.Gerritsr vertelde
dat de holen ia Cener? steeds bekênd hail gestaan. als
'rDe Siienkorrf 'r.
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Zonder te weten, dat '.,. ';ll .rn van d-e Zaan afkorastig was ,

had. men dus in Genort in dv ni-an de Zae,nse afkomst levendig
gehoud.en. De ..Veenboer.lf.. is in 1908 door :: mof 'nnaar Vosters
uit Helnond opgebouwd op een plaat s -waar 'l[loeger geen molen

gestaan had. De opdrachtgever wes de fa. Krogpt:ns tevens de

eerste Brabantse moLens.ar van rtDe BÏenkorf!'''le hecr Peeters
heeft, later geassisteerd door àijn zoons, de rnolen van 192Q

tot 1i6o in lËari1f gehad. Tot februari vot'1g jaar heeft de
rnolen, waar geen hulpmotor aanwezig is, s'teeds rnet de wind
genalen. Door de nieuwe eigenaar is hij voo" goed tot stil-
st:.nd gebracht. De Veenboer heeft nog een iiz'eren potroede,
die ult de Zaandilkse periode stamt' De andeïe is er fater
ingekomen en heeft eon Van Bussel-wieksyst€en.

Enke1e jaren geleden heeft Peeters Je steande spil door
een nieu!Íe laten vervangen. Hieraan zit op de middenzoldel
van het lljf een prachtig ravenwiel, clat twee in goede staat
verkerende steenkoppels op dezelfde zolder aandrljít. Het Ee-
nalen 6oed wordt op dê stel-lingzolcler opgevangen. Er is een
nornaal luiwerk in de xxoleni silors of jacobsláddeïs ontbre-
ken, !a gclaste staart is nog de Zaansel het EnEelse krui-
werk (ijzóren rollen waarop d.e kap draait) is fat€rr .' aange-
bïacht. De as 1s gegoten in .1868 bii de Gieterij Einthoven.

Op het ei-nd van zÏn artikel over irle Yeenboerrr uit' d.e

schrijver de wcns dat de geneente het waardevollc bezit' in
bescherming zal nenenr zodat ook wijtZaanlandersrrustig kun-
nen zijn wat betreft het voortbestaan van onze oude Veen-
bocr".

GelukkiE is deze wens in vervullinS 6cJaàn en na de res-
tauratie 231 ''De Veenboer" weer in zijn oude glorie prijken.
l,íef licht zíjn er'in Genert personen te vinden,die een cursus
wil-len gaan volgen on het nolenaarsvak te leren, om zo als
aniat eur-nol enaar 'rDe Veenboertrto laten draaien.

j'l.H.J.PenninCS.
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Kor:it er veel- koorn en wíjn
Kvaskt de kikvorsch laag
Kont er ecn regenï l t"48.


