
Een echte Gcnnertse familie

Hct is altijcl moeilijk oin'uit te maken, of cen fainilie een,
cchte Gemertse larnjlte is. Hoe Lang moeten de vborvadcrs dan
aL l.n Genert gewoo'nd helben? In elk gieval weI een paar eeu_
weh, zou ik zeggen

E6n van die famlrieq is 'dan de famille van schijnder.. Er
li,onen nomenteel ln Geneqt personen met deze oa., ].die af-
stammen van Christia4gs van SchlJndel, dlc irt Genert ln hetliuwclljk traFfrEr- ZlJn zoon, .racobup, *.ra-g";;r;; -i;
17oG en bij de volksterling en rero@Griioe, ' niiarbver,lndit numncr d.eer staat, werden ook zlJ neegeietdr, want datnas ln L7O9. r .::,: .

Jacobus van schiJndel trouwde met Joanna van Lieshout inhet jaar L727 , Hun zooi;-'Arn<i:[dus , zette het geslactrt vooit.
en 

-t-rad 
Ln L762 ln het trur et Gordelina verrrofstadt:

Henricus van schiJndel, 66n van hun zoons, ( gemakshalve
rat6EEaere kinderen onvermerd en noemen atteln de stam-
'houder irr 'de behandelde l,rJn) koos als vrouw AllegondavanDlit en ook ziJ,braLhten het gesracht weer een gEneratieverder .. 

.

Hun zoon, Johannes, trouwde net Hendrlna Rijndonk in 1g22cn ziJ noemdcn 66n vair ' hirn 'klndcren christibnusl; Dcze werdgeboren tn 1340 en deed hctzclfde, wat-6i t""a.r'"."ztJn grootvader en tqyens"ziJn naangenoot hact:guau"", lrij
nam een vrouw en zorgde'voor het'vooribestaan van-de'famillI
V4n Schljndel in Gemert. :

De laatBte tergen van {e famllie zal ik hlei ntet met
.namc noemen. lYel wil ik nog even wijze[ op de verwantstrrap,dlc er bestaat tussen diverse famtrics. ii"rbo.re' xwamen' oruaI tegen'de namen: Van Lieshout , Vcrhofstadt , Van DiJk enRlJndonk. voor zover. na .te gaan , waren ar deze vrouien ln
Gemcrt geboren, ofschoon de vader van de laatste .lit zuoi""a
kwam en net cen Gemertse trouwde

Dat heel Gonert fanilie van erkaar is is sierk 6verdieven
maar rvie voor de 66n de stamboom ultzoekt , werkt rvel tege-liJk voor anderen.

M. v.d. Vf5st.
- SehrtJft U ook eens rvat voor Gcuerts lleem :? - - - -


