
TNT,EIDfNG.

Vooreerst.wil ik mi.in grote dank richten aan Ad Otten, die dooq

zijn berefwillige hulp niin debuut nogelijk maaktè' Ook Marinus
áe"liit wi1 it frártefiJk danken voor ziin oplettentlheÍd, waard'oor

hij ons opnerkzasm kon naken op een schilderij, dat te bezichti-
g"i i" it-h"t Brabants Museum en waaïvan bij deze een copie ls
afgedrukt.
Dit artlket zou een aanvullend. relaas rnoeten bevatten op de

thans verschenen artikelen betreffend.e de molens van Genertrtoe-
gespitst op de hlstorische aspecten. Ik behandel de volgende no-
ienË: "le ieer", "I{et Zoutvatt', "De Mosterdpot" en een "rosmo-
1en". Door de afbraak van deze roolensrdie in de vervlogen eeullen

de trots van Gemert waren, is een grote brok tristorie en schoon-
heid verloren gegaan. Dit vonden de sellilders klaarblijkeliik ook'
want op de twee grotê doxpsgezi-chten van Gemert, die thans bekend'

zl3n, staan ze allennaal. Op het ene vanult r^Íesteliike richting
g"ácíitaeta op de achtergrond (afgedrukt in Gemerts Heen,nr'64i
jum"" g"to"g was de helft naar afgedru'kt ), het andere vanuit
áostefi;te richting roet de drie windmofens op de voorgrond' Zo

staan er: ook nog twee van de dríe in Gemert in 0ude Ansichten' nr '
?5. l^lanneer Ád Otten ziin weg verd.er heeft afgelegd in de sche-
penprotocollen en daaruit gegevens reet te distilleren oveÏ de

watónnolen, Ííelke van conplementaire aard zijn, 1s het roogelijk
om d.aaraan nog een artikel te wiiden.
Dit refaas moet jammer gênoeg nog onvolledig bliiven' daar het
Cqnmanderi j-archief van Gemeït nog steeds niet toegankelijk is'
doordat het Genertse Geneente-archief ihans aardig d-oor elkaar
gehutst is door zijn verhuizing en doordat het kasteel-archief
van Geraert op vacantie ig naar 3aar1e-Nassau.Na verloop van tijd
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DE GE]4BRTSE I'iIOI,ENS .

KIEINE RECONSTRUCTIE EOEK ST. AI{NASTRAAT (VOORffiEN II'IOLENSTRTÀT ) _-

Daar de nofens i-n mijn betoog cantraal staan, zal ik de omgeving
niet uitputtend behandelen; het blijft daaroro bij een kleine re-
constructie.
Zoals U op het kadasterplan van 1852 kurrt zien, strekt deze hoek
zich uit vanaf de Rips tot de Virnundtstraat. Ik maak een wande-

is dus een vervofg noodzakelijk.
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ling door deze hoek vanaf de Rips tot de Sleutelbos, Íaarna ik
me onkeer en richting het Zoutvat ga.
Voor de Rlps staande zien r,re san de andere zijde de I'Vogelsanck-

hoeve'r, onlangs nog de boerdeïijkeïk. Wanneer het connanderij-
ichief weer voor het pubtiek toegankelijk is en Willem Vos ver-

C.er is gevorderd met d.e boeïderijen van Scheidi-us, kan er oveï
c1e leerhoven van de Duitse Ord.e, zoals de Vogelsanck, -meeï ver-
:l-d hrorden. Het eerste boerenhui-s, dat we aan de rechterzijd.e

\,egenkomen, was in 18t2 in het bezit van de erfgena.men van Jan
Thijssen van Schaik. ï{ij had dit bekomen d.oor een huwelijk net
Maïle Dirks van de Lugt.l{et huis lag vo}gens deze akte (z) fangs
Jan van den Elsen op d.e plek naast de nolen (zie A), Dus.naast
Jan Thijssen van Schai,k woonde een Van den Elsen (zie B), wat
uit de kadastrale gegevens ook bfijkt, daar rÍordt nanelijk Gijs-
bert Jan van den Elsen verrneld.. Deze Van den Elsen had het beko-
men van zijn vad.er, Jan Gijsbert van den E1sen, rond 1806. Jan
Gijsbert had het bekomen van zijn noedeï, Marie van Dijk, weduwe
van Gijsbert Dirx van den Elsen,in 1789.\3). Zi.jn noeder had het
gekocht in 1750 van Jan lÍrck Bertrams (4). Deze Van den Elsens
komen voort uit een Boekelse stan.
0p de hoek St.-{nnastraat-rj-chting Lodderdijk konên 'Íe de eerste
windmolen tegen. Deze mofen, genaamd de Beer, was in eigend.om
van het Doneinengoed (zie t). Het kleine peïceeltje op de hoek
was weiland en behoorde evenals het geruite perceel- aan het Do-
Beinengoed toe. Dit geruite perceeL staat j-n 1832 bekend als
'rgragt". Deze "gragt" konen we ook tegen in de Schepenprotocol-
len (zie bijlage, noot I).
Gaan we verder de St.Annastraat in, dan koroen we aan de rechter-
zijde het zogenaande rthooghuis" tegen (zie C). Volgens het ka-
daster was d.it een Doroeinengoed en rerd }]et in 1833, evensls de
nofen veïkocht aan Van Riemsdijk. Volgens M. van de Vslden (g)
was dit het nolenaarshuls, dat behoorde bij l^rindnolen de Beer"

Dat kan ook juist.zijn, daar dit huis aLs enige op het schil-de-
rij van + 1820 rrordt weergegeven ln r1e nabijheid van de nolen.
Nog verder de Molenstraat in vinden we aan het ej-nd van het per-
ceel, .iíaarin het huis en de schuur van het Hooghui,s 1s gelegen,
een raar rrbolletje". Wat heeft dit nu wel, te betekenen? Welnu,
op het kadaster staat aangêgeven, dat dit "bolletje" een rosno-
1en noet voo"stellen (zie II). Deze rosnolen was in het bezit
van alweer de Dorneinen.
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Vandaar naken lire Linksonkeer en gaan we terug. Aan de ïechteï_zljde vinden we twee huizen net eïf van de 

"àá. 
hu"ens Johannesvan Dooren (zie D). weer verder getogen 

-rriià"r, 
,we het h*is,schur."r en erf van Andries Goorts vàn v3"rr"r'iiï" ol.Thans- zi jn TÍe op de hoek 

. 
van ;" il. ar;;;ràii_rqot"r,"_r.k"rstraataangeland. 0p deze hoek_stond een huis, à;;-;;à., het roneinen_goed ressorteerde (zie l). zoao"rra"-;; il; Jï*ar gestea' noetenhebben in ! 1820, daar het lorei.n"ngoeJ, 

-;;.;i" 
de goederen van

,^U:^311:". 
O.U" ?iil opgenonen, in de periode van de Franse over_

ï:.:ïf is-gesticht.-0p het schitderil 'rrrr, 1BàO staat het ech_Le! 'r.,!. oeu zou votgens nij in aanmeïking kumen konen voorhêt nolenaaxshuis van ae Beer.Dit orOut frei-i,fiooghuis,, veel neerop een boerderij lijkt, en verdêr omdat volgens nij de Doneinengeen goederen hebben aangekocht of fruizen fieïen bourien, wat zoubetekenen, dat dat huis af van de Duitse O;a;";;". Dit kan nijnsinziens dan geen andere functie hebben À"frrÀ-.i" nolênaarshuis.0p het nidden van de Mofenak_ke""t"urï 
---IJg*Jàn 

windrnoten, de
iUgg,ter,0fot genaand (zie III). 1""" *r" "ofg"i""h"t tradaster van1432 in het bezit van Ilendrik Kievits 

"" "8"u]rï"r,, evenaLs hetnofenhuis (zie G).
Langs het vêld van de Aruen van Genert lopend, naderen we delaatste molen en ons eindpuat, "t""a."=olnoiii'ilt zo,rtrr.t 

"-(ri,
JV). Of bij deze raolen ook 

""o ,ofurrr.."hri"--"ïàr.a, kan ik he_laas.niet vernelden, daar van de andere zijde van de Mofenak_kerstraat ons het kadasterpfen 
"og o"tl."uii. ook deze noLenwas ln het bezit van de Doneinen.

L9P_!I9!,.
On de_ ligginq nader aan te duiden, citeer ik hier Gerlachus vanden Elsen (Z) :

van een steenen mofen in de Molenstraat bijmoeten zijn de zoogenaande Beer, die vooiafgebroken en in de Molenstraat aiáfrt ti; 
-áe

paar steenworpen van de huidlg" 
"lrioóff"_

Volgens het kadasterplan blijkt dit-niet te kloppen. Een beetjepreciezeï zou men lqmnen ze€ïgen op de plaats, r,ràar thans het OJSis gehuisvest. Vaak konen,we in dÊ 
""fràp""iráto"otten het topo_nien ,'de steenen moe1en,, teSen in d" i,t"i;;;;;;"t. Dit noet dewindnolen de Beer wer- geweest zijn, daar Gemert tot 1T6g naar

"rn 1591 is sprake
de Ru_]'ps. Dit zal
weinige jaren is
Rips stond, een
briek".
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edn stenen molen rijk was.
Gerlachus schrijft verder nog over de
mol"en !

rrDe Beer wag een d.ikke ronde toren,
overblijfsel van een oud kasteel"rdat
net grachten omgeven en op een hoog-
te gelegen was.Die Seer is later tot
nofen ingericht en gebruikt. Hij kan
best een stuk zijn van Di-ederix huis
dat op een berg gelegen was afs
blijkt uit de aktenrr .

IIet zou best kunnen, echteï het laat-
ste lijkt nij yreêmd. Ik vraag ne
trouïrens af, waaï Gerlachus d,eze ge-
waagde veïonderstelling op baseerde.
fn de akte van 1364 staat in het ge-
hêel niet te lezen, dat Diederik vên
Gemert bij een rnolen woonde. Wel staat
e" (a) ttt.,...da.t êr op dat hues van ghenert Lronen sal boven cler vaL_

brusaen op den be::gh daer did.eric voerss. nu ter tyt hÍonendeis, soe1en....rr
Hieruit zou nen lcunnen afleiden, dat hlj daar nog niet aI telange tijd woonde, en voorheen ê1ders rÍoonachtig ras. Daar hetvrijwel zeker i.s dat de Heren van Genert ergens in het centrum
hebben gewoond, tenninste vanaf de 14e eeuw, kunnen zij in dietijd niet in de Molenstraat hebben gewoond.}liss chien h;bben zij
vooïdat zij daar gingen wonen, we1 in d.e Molenstraat gewoondiDit zou dan hoogui-t in de 1je eeuw of vroeger geweest noe_
ten zijn. De nolen heeft oel wat weg van een tórenrtii; loopt
ni-et taps toerzoals andere no1êns wel doen.De roolen was ook on_gracht, zoals nog gêdeettefijk blijkt uit het kadasterplan. Ookblijkt dit uit het artikel van M.van d.e Vel-den (9), waar h:_j
melding naakt van het feit, dat A,van Eupen bij aanleg van dèzuivelfabriek op restanten van eên grachl stuiite. Wanneer jehet kadasterplan bekijkt,zie je dat d.e wind,nolen de Beer en hàt
daar tegenoveï gefegen Doioeinengoed (F) nooi bij elkaar passen,
daarbij kont nog dat dit peïceel- rare kronminlen veïtoont. AInet af zou het kunnen, maar dan noet Diederik 

"à1 
u"r, keer ver_huisd zljn.

'De 6eer"eer"
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Hoe oud is deze nolen ?

Omtrent de juiste datering der stichting va:n deze nol-en zul-len
we in het ongehÍisse noeten blijven.In ied"er geval stond de no1ên
er al in 1364. Nant vofgens een akte uit het oorkondenboek werd
de rnofen in 1364 verkocrrt (8).
Enkele citaten hieruit:tt.....dat voer ons (sc"puttett) gestaen is Dideric van Ghemert

ende heeft vercocht erflyken ende etreliken ende kinde ende
lyeden dat hi veïcocht heeft rnritteliken ende wael, heren Bau-
de ijne van Vranckenhoven, conmendueï des hues van Bernshein
ende heren Arnde van lvlonpell-lÉ, steffenen des hues van den
Biessen in oïder des ord"ens van den duetsgenhuse: sijne wind-
moelen ende sijne htaeternoelen met allen horen toebehoerten
ende gereescappen also als sii nu staend.e ende ghaende siin
ende den wint ende dat waeter blnnen den dorpe ende binnen der
heerl-icheit van Ohenert daeï noelen rnede gaen moegen ende p1e-
gen ende di-e heeft lli hen opgedragen ende hel&eliken daerop
verteegen ende geloeft dat opdragen ende vertyen vaste ende

stedich te houden ten elÍê1iken dagen tot der orden behoef
voorss. on dusent pont payments als in des tsEertogenbosche
ghinge 1s gemeinliken in borsen ende Dideric voerssr kinde en-
de lyede dat hoen die dusent pont wale ende wittelike betael-t
sin end.e schaut den orden d.aeraf quijt.

Wanneer de moLen afgebroken is, kunnen we U wel- vertel-len: dit
gebeurd.e namel-iik in 1881 . 0n hem te slopên werd buskruit ge-
bruikt; dit h{an doordat men boekweit als spêcie had gebrui-kt,
die nogal sterk was.

]I. DE ROSMOIEN.

Om duidelijk te naken, wat dit voor molens warenrverwijs ik hier
naar 0ud-Biabants DorpsJ.evett( t o ) , d.at ik verder a1s handboek heb
gehanteerd.
lvlolens r^rerden aanvankel i jk door handkracht in beweglng gebracht'
die na eeuwen van ontwikkeling veïvangen werd door de kracht van
ossen, ezels of paaïden. De onderste steen 1ag stil en de boven-
ste steen werd in beweging gebïacht. Rond de crisisjaren vinden
we hierop een variant terug, naneliik bii Driek van Hout (den
Huvender) en bij Hanneske van den Elsen in de Wind had nen der-
gelijke types, aan de tijd aangepast, want ze wèïden gedreven
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door logge maclaineg.
Ontrent áe stichting van tle rosrnolen in êe Ir'Iolênstïaat vèrkeelc
ik nog in het ongewisse. Gemert kende m,rnelijk neerdere rosno-
1ens. Volgens Gen.l{een in een transgriptiê van M.F.J.Penninge
(r r ) tri"jft êx een rosnoLen (voo" orie)sesticnt te ziin in 1719.
Verder konen we een rogrnolen tègen in het oorkondenboek. van Ge-
-rert, nanelijk een oorkonde, tlie handelt over de rosnolen nabij
.e Vogelsanckhoeve en een rosmolen in een akte van 1544. llat bi,j

wat hoort, blijft thans nog een raadsel.
In 1872 wordt in de nabijheid van de Vogetsanckhoêve geen ros-
molen neer vernelcl, ook niet op een kaart van + 1?50 van d-e Vo-
gêfsanclílxoeve (rZ). le nolênaars te Genert huurcleÈ neestal alle
molens tegelijk voor vier of zes jaren, hierond.er viel ook de
rosmoLen. I,Iaarschi jnli jk werden zê door de nolenaars weer ondêÍ-
verhuuïd.
In een êkte van 171 9 wordt verneld., dat de molen rrgestelt op qq-
danige buyte PLaets dat onse geneente daer d.oor geen naerdeel-
door brand.t en mach overconnenrr. De ïosmolen in de MoLenstraat
ligt duidelijk op een "buyte Plaetsrt wat je van de in d.e Nieuw-
straat gelegen rosnol-en niet kunt zeggen.,Anderzi j ds ligt de ros-
nolen in de Molenstraat ook weer dicht bij de VogelsanckJroeve en
zou d.ezelfde kunnen zj jn a1s die veïnefd in de akte van 1544 of
de oorkonde van 1560. l,laaï wat nu bij wat hoort,het blijft thans
nog gissen en dat laat ik aan anderen over.

]ÏI. DE MOSTERDPOT.

0n aan te duiden welke nolen ik bedoel,
citeer ik hier M.van de Vêlden (1r):
rrolieroolen, die eertijds gestaan heeft
in de tegenwoord.i-ge lvlolenakkerstraat
teEenover de fabriek van d.e fima
veihagen (Wlnkelnolen, rea. ).De m.olen-
ïonp was extra wijd vanwegê de grote
''koldergang", waarop het raapzaatl
("slorzaad"), geperst wertl tot raap-
olie.De naêr!' van de nabijgelegen wijk
rrOLiekekierrr v1nd.t hier raarschi-jn-
li-jk zijn ve"klaring. In 1900 was ei-
genaar rnolenaar Kievits, in d.e wande-
ling beteï bekencl als "llei.n de Vetr'.

r-



De nooLen branddê
brand.dê hij voor

11 naart 1954
toen gesloopttr.

De schepenprotocollen doorbladerend konen we de eerste eanteke_
nin€ tegen in 1?68 (14), 

"r.wrn hier een transcriptie volgt:
"hrij Caspar lrrton vrijheer van Belderbiisch des hoogduyts ordens
Ridder ende land tc onmand eur der Ballye Àldenbiessen en Neder_
land.en, conmand.eur tot Aldenbiessen en Maestricht, vri jheer van
Genert, St.Petersvouren etc. etc.
Afso .Ama Margarethe van Boxtel weduwe van Daniël Kievits no-
derne pachterse der Bennale nolens binnen onse souvereijnê
heerlijckheijt Oemert aan ons bij Rêqueste vertoont heeft dat,
aangesien geen olie ende Rhuan nolen binnen gemel-d.e Heerlijck-
heijdt tot Gerief der onderdanen dato en js existerende de
suppliante wel genegen soudê sijn op haare eijgen grond en
kosten voor haar ênde haare descendenten een sodanige ol-i-e en-
de Rhr.rnn li'ind no1en te stellen en te bekosti-gen, net last ten
profijt van on9.e Doneijnen door van eene jaarelijxe recognitie
van vijf en trintigh gulden hollalds te betaalen ons derhalven
ootrooedigh biddende, dat onse Genadige beliefde moghde weesen,
van aan haar suppliante te wi11en vérLeenen oct"oij Exclusief
net Bann ende Wanck: zoo ist dat wij ter ootnoealige supplica-
tie der vooraroende -AJlna Margaretha van Boxtel genegen zijnde,
haar hebben geaccord.eeït ende verleent, gBlijck rij accorderen
ende verleenen mits d.eese d-e pemuissie net octroy en authorj_-
satie, on voor haar ende haat l'iettige deecendenten op haare
der suppliante eijgen Grond entlê kosten te noghen stellen, be-
kostigen ende onderhoud.en eene ofie ende Rhiinnolen, garande-
rende van gefijck recht van Dwanck en Bannaliteijt, als d.j-e
binnen de EeerJ-ijckheyt Gernert reets existerende koren noelens,
jedoch net die expresse conditie, dit op die geoctroijeerd.e
olie end.e Rhunn noele geen Griiyt of pel1 werk oijt saL mogen
gebraght r{orden, ende dat de suppllante end.e haare Íettige
descendenten sullen gehouden sijn, op alsílcken ternijn, als
wij daar toe sulfen vaststellen ten pïofijt va.1l onse Dom€i-jnenjaarlijx te betaelen eene recognitie van v-ijf en twíntigh giil-
den hollands, sonder enige renÍssi_e off quijtslagh uyt wat
hoofde dÍe zoude noghen offte konnen gepretendêeït word.en, te
voldoen ter ooïconde he '^n wij d.eese bïÍeven van octroy onder

-ll-

af in 1902 en werd herbouwd.. 0p
de tweede naal geheel uit en werd

HOE OlI! ]S DEZE W]NDIVIO],EN ?
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onse eygenha-lldige siSnatiire ende bijgedriickdê zegel 'gegeven 
op

^.oa t,andconmand eïie sroJniiessen de áà octobris 176a/

;;:";Ë;;;;-f c''r''v' Belderbusch roR:"

Zoals U kult lezen l,Íerd d'e vergulning d-er stichting van deze mo-

len aanbevraa gd' op 22 ortïi;"-ïíAa' R""a" in die tijd had nen

'chiinbaar al een anbter;Ï;t"i;"; die nogal wat tijd nodig had'

.àaï het nog anderhalf iàXï"4ï*áËl"ooraat-ae. ee"ste steen werd

- i^ó^ -^rrs ir r^ h"t #:;";ï;á';;;;;t mnt tezen (15) :
-:ilïï: 

.'"ï;;";"i;"";i*1;;" vóors : gnaelise-- verg'nninge voors :

Anna Margare tu "t" ilii"i *áá"w" ó"iii;r- Kievits' nuLded-Ílne

deser Grondtbeerliike 
'it* tooof""" de fond'amenten van voors:

ofie en Rbr molen "p 
;;; grond heeft laten aanleggen is op

de 16 deser tt""a ttvïií; 'á;;; twee jonge'kinderen van den

weledelen Cestrengen H"e"" en-iuttester P'Á'De l'a Court drotgard'

net naamen Lambertus ;;";p#;;;;;"'. :"1:^:"'1"g 
EmanueL ;in-

tonius De la Court d";';;;;i;" steen des voors: nolen geleiit:

iiá1""""4" dese op dato als boven geteekent^
?';: í; La court J'U'L' secretarius '

(zie bijlage noot II) '

TV. Ï{ET ZOUTVAT.
=-z-------------
VolEens M.van de Velden rÍas d'it d'e

staiclaardnolen op de plaats' ÏÍaaÏ nu

i"ï;Írlt" ÍIuisk;" staat .op 't eind'

ïI" u"-uiLt-ulstraat (t?)' ffeelro-
t"t ;" fgtf. Frans van d'e Boooen was

àJ-ïi"rlttt. Volgens de kadaster-
iáttt ""rtt"t zou de molen aan de an-

a"." uiia" van de weg hebben gelegen

i" a" ti:-" van het tegenwoordige po-

iïtiá1""""t. volgens M' A' van der

frli"t (ra) tt" in 1906 een zekere

F.ian den Boornen aI eigenaar van een

mà}en net één nan PeÏsoneel'
TïOE OÏID IS DEZE I\TOIEN ?

=-=----------
fn de schepenprotocolfen komen we op

11 november 15+t een akte têgen'Í{aar-
in l{enrick van Elaratten een vergull-
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ning aanvraagt on een nieutÍe l,rindmolen te tinmeren (19), zoals Uhier kunt 1êzen:
rrlten ten elften dach novembris anno dïiê ende veïtich al_soeheeft Hanrick van Elmaten comnendeur des dorps van Genert uut
der kercken van Gernert die scepenen geswoèren kerclcnesters
heylichengeestnesters end.e heeft hen gevracht dat off zij den
w;mt verlenen woud.en ende den uynt nyet beletten en woude met
eSarigen op gaende hout hij woud.e een neyulÍe moelen d.oen tJmne_
ren ende dat die naegebueren vêrssïeven spraecken rnet nalàaren
ende consenterende tn;men heer conmendeuï nae zSmnen w1l ge_
lick nen moefens haeren wlmt behoert te faeten ende op anáer
doïpen van gelicken gedaen wordt sond.er argelist datr.m ut sir_pra dies ut supra testes scabini."

De mol-en werd dus gesticht in 154j. Eet dur:rde echter nog tot
14 oktober '1 544 voordat hi- j in gebruik werd. genomen. Daar velen
onder U niêt in de gelegenheid zijn om in de archieven keÍmis
te rnaken net het oud.e handschrift, volgt hier ond.er een kort
stukje; het d.ateert van '1 544 net als inhoud. de ingebruikrane
van standaardmolen "Het Zoutvatr' (eO) t _

lransLríptie :
'rAano 1544 heeft heer Hamrick van Eynaten eorcmenduer des huysvan Gemert doen maecken blmnen Gernàrt een houten wlmtnoelenende die voflevert int tselve jaer op t"r, i ÀA":r d.ach octo_bris afso heeft heer Hanrick van Eoàhkercken Duyts ordens



1r)
14)
15)
16)
17)
18)
1e)
20)

_1+-

denverstenzacknetcoerendaeropgetogenHeerHanrickvanEy-
;;";r-á;;-;";eden ende Goevart ltoeyen den derden zack etc'

!E9IIEI:
1) Kaartenbak Vrij eheerli jkhed en Riiksarchief Den Bosch'

zi C"r""t R15ti 2i-1o-177Ó Erfscheiding Dirck Thèunisse v' d'
l,ugt .

l) c"i"tt F:157 31-12-1789 Erfscheiding Jan Gijsberts van den

El s en.
4) Genert R144; 1O-1O-175O.
5) Genert R 99; fol-.41v-42.
6) Gemert R134) 21-3-173t.
ii láJu"s""i iatijnse 3crroor 1887 p'5oo-5ol' Copie van het Mê-
'' nuscrilt door G.v.d'.E1sen, in het bezit van M'H'J'Pennings'
a) ó""k""à""loek Genert, akNe 1-4-1364 of Generts Heern' nr l0'

p.32-31.
9) êenerts t{eem' nr.4, ?.9.

1ói ó;á Brabants' Dorpsieien door Bernard van Dan' uitg'Stichting
Brabants Heem, 1972; P.106-1 '1 7.

11) Generts Heen, nr.54r P.19-2o.
i;i ó;;;"á"ti;-írchref i Rillrsarctrief Den 3osch, kaaï:ten van de

Leênhoven.
Generts Eeem, nr.5, P.5.,
cá*""i-nr 5oi ?2-1í17 6e (copie) of R1 54 voor 1781 (copie)'
Genert R15Oi 2-5-1770.
Generts Eeen, nr.59;P.9-14 -
Ceuerts IIeern,nr.5; P.5.
Cenoerts Heem, nr .3'l i P.1 4 .
Gemert Rl05i 1 1 -1 1'1543.
Gemert R105; 1 4-10-15+4,

ll{_ra99-:

Noot I : (aanvulling) zo rond. 1501 (5) "den Moellenkarnp gelegen

tussen die Roeyspe en op de Moelengraef, lden een huys net eene

canp tants aaeraËn gelegen tussciren erfenys Jan Vervoert één zii-
de, één zj-ide de geroeyn straat, é6n ziid'e den MoellenEraeff itern

diverse stueken lants, op den Molenecker, laere etc'
io oot io 1736 (6) Pàte" Janse ?enninx nolenaar alhi-er koopt
rrhuys hoff en aengelagh 1 1op. + B roede int Steutelbogph gele-
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gen, iten erf een sijde Jan Dirk Sertams, een sijtle de Rlrs op de
Moolengraf t uytschietende r'.

Noot iI 3 Een balans opnakend. zou nen kunnen stellen, d.at de no-
Le! is gêboul{rt in 177O. Vermeldenswaarcl is verder, dat Paulus E.
A.de la Court, de Latere lancldrost van Brabant (t6), en zi;n
broer de eerste steen hebben gelegd.Verd.er dat de nuldersfsniliê
van Megen afkonstig, dê mo}ên reeds van de aanvang in bezit hÁd..

(wordt vervolgd) Peter van den E1sen.
Esd.onk.

VÁN EmrT JAII VAl{ cEltERT UIT 1100.

Gegevens en bijzonderheden over de oudste soeverceine Heren van
Genert ziin var. het grootste belang voor eên onde"zoek
naar afkonst en herkonst van de, in het 1re en l{e eeuwse
Srabant, zeer voorna.ne en vooraanstaande fa.nilie der ttvan

Genettgrr .

In de v-roegste tijden uit Gernerts geschiedenis wa6 het steeds
eên "Died.erik van Genert'r die zich (tot i5eq) van generatie
tot generatie opwierp aIs zgn. rrv-rijrt grondheer van Gemert.
In Gemerts Heen nr.54 werd. een stamboorn gepubliceeral, !Íaarin
een 9-taL Diederikken werden geïdentificeerd.; in Generts Heem

nr.55 werd d.e Bossche tak van de familie "Van Geroert" belicht,
terwijl in Generts Eeen nr.62 de relatie tussen de Bossche en d.e

Gemertse tak der Í'arni lie ter sprake werd gebracht.

ïruniddefs zijn er al weer eeo heleboel aanvullingen te nelden
rnet betrekJcing tot deze voor de vroegste gescbi-ed.enis van
Genert zo belangrijke genealogi-e. De neest interessante fi-
guur, die uit dezê aanvullingen naaï voren korct, ls êen ze-
kere Jan van Geroert, d.e zoon van ridder Died.erik (lIeer) van
Gemert.
Heer Diederlk, de vader van deze Jan van Gernert, zou men
niet a11een genakshalve naar ook voor de duid.elijkhêid. kun-
nerl noêmen: rrDiederik de Eersterr. Een en ander teï onder-
scheidi-ng van eên late" in d.e bistorie óptredend tiental
naar hen genoemd.e afstannelingen. En dat men inderdaad. van
doen heeft net èen zoon van Dièderi-k d.e Eerste, noge blijken
uit ,een afschrift van êên akte, gedateerd 14 januaïi 1311,


